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NINCS LEHETETLEN 
KÜLDETÉS

„MI ALAPÍTÓK, ATTÓL AZ ÓHAJTÓL VEZÉRELVE, HOGY A SZÉCHENYI ISTVÁN 
MŰSZAKI FŐISKOLA EGYETEMI RANGRA EMELKEDJÉK, EZÁLTAL GYŐR VÁROSA AZ 

EGYETEMI VÁROSOK SORÁBA LÉPJEN, NEMKÜLÖNBEN, HOGY A MEGALAKULT 
EGYETEM MŰKÖDÉSÉT ÉS FEJLŐDÉSÉT EZÁLTAL TÁMOGASSUK, UNIVERSITAS-

GYŐR NÉVVEL ALAPÍTVÁNYT HOZTUNK LÉTRE.”

A fenti idézet szellemében született meg az alapítvány alapító 
okirata, s – ha most – 30 év távlatából visszatekintünk, akkor 
nemcsak azt láthatjuk, hogy az alapvető küldetés sikerült, ha-

nem azt is, hogy mára Győr igazi egyetemi várossá vált lüktető, pezsgő 
egyetemi élettel, magas színvonalú és széles körű képzéssel, jövőbe 
mutató tervekkel. 1990. június 6-án, az akkori Széchenyi István Műszaki  
Főiskola szakmai partnerei és Győr városa Universitas-Győr néven hoz-
ta létre a szervezetet. A cél érdekében széles körű összefogás alakult ki 
Győrben. A város, az intézmény és még nagyon sokan dolgoztak annak 
érdekében, hogy 2002. január 1-jén beteljesüljön egy álom: a Magyar 
Országgyűlés döntése nyomán Győr egyetemi város lett. Ráadásul 
azóta megvalósult az egységes győri egyetem is, s mára az összhall-
gatói létszám eléri a tizennégy-ezret. Az eltelt időszakban a kampusz 
hihetetlen fejlődésen ment keresztül, új épületek, laborok készültek el, 
régiek születtek újjá, s olyan országosan is zászlóshajó-beruházásnak 
minősülő fejlesztések is megvalósultak, mint a Felsőoktatási és Ipari 
Együttműködési Központ. A város nemcsak az alapítvány és az egye-

tem támogatásával, de a környék fejlesztésével is hozzájárult az 
egyetemi élet még szebbé tételéhez.

Az Universitas-Győr Alapítvány oktatói és hallgatói ösztöndí-
jai, az Akadémiai Nap eseményei, az egyetemmel közösen 
alapított Győri Egyetemi Zenekar és a Győr Symphonic 
Band már évtizedek óta jelzik a minőségi tudás, az alko-
tás értékét és fontosságát.
A közös célokból azonban még nem fogytunk ki! A győri 
orvosképzés tudományos, szakmai, támogatói köré-
nek és feltételeinek megszervezése a következő lépés 
utunkon. Ha visszatekintünk az elmúlt 30 esztendő-
re, láthatjuk, nincs lehetetlen küldetés! 

Dr. Dézsi Csaba András
Győr polgármestere,

a Széchenyi István Egyetem professzoraFO
TÓ

: O
. J

A
KÓ

CS
 P

ÉT
ER



5

ÉRTÉKES KATALIZÁTOR

A kérdéseket az 1989 őszén intézményünkben ala-
kult Stádium és Universitasért Kör szervezői tet-
ték fel. 

A válasz 1990. június 6-án az Universitas-Győr Alapítvány 
létrejötte volt.
Mi a mai válaszunk az akkori dilemmákra?
A három évtized társadalmi, felsőoktatási folyamataiban 
számíthattunk a térségi gazdaság, a helyi társadalmak te-
vékeny támogatására az Universitas-Győr Alapítvány ter-
veinek valóra váltásakor. Széchenyis oktató kollégáink, 
hallgatóink, a továbbtanulási döntéskor bennünket válasz-
tó középiskolások és szüleik, továbbá a sikeres együttmű-
ködésben érdekelt cégek – így például az Audi, valamint a 
Rába – és intézmények az elmúlt három évtized folyama-
taiban mind-mind támogatóink voltak, s mindig közösen 
tervezzük a jövőt. 
Az Universitas-Győr Alapítvány, mint a színes, sokrétű felké-
szültséget szervező, kínáló győri felsőoktatás motorja jelenik 
meg a Széchenyi Alumni Magazin különszámának oldalain. 
Megszólalnak az alapítvány meghatározó személyiségei, 
kedvezményezettjei, támogatói. Olvashatunk a sokrétű 
ösztöndíjprogramról, a hagyományépítés értékeiről.
Az Universitas-Győr Alapítvány a város életének és 
történetének, a térség gazdasági életének fontos 
katalizátora, értéke. 
Szeretettel ajánlom, javaslom önnek, hogy is-
merkedjen meg részletesen az Universitas-Győr 
Alapítvány tevékenységével – és támogassa 
munkánkat! 

 Dr. Földesi Péter
rektor

MILYEN TÁRSADALMI HÁTTERE, FOGADTATÁSA LESZ EGY INTÉZMÉNYÜNKBŐL 
KIALAKULÓ GYŐRI EGYETEMNEK? A MŰVELTSÉGRE, MINT ÉRTÉKRE ALAPOZÓDHAT-E 
EGY TÖBB KARÚ, MINŐSÉGILEG ÉRTÉKESEBB KÉPZÉST ADÓ EGYETEM? MEGVAN-E, 

VAN-E BENNÜNK KÉSZTETÉS, HOGY A „TURÁNI ÁTKOT” MEGHALADVA ÉS ELFELEDVE, 
A VITÁK UTÁN EGYSÉGES CSELEKVÉST SZORGALMAZZUNK? ÉS ÖN, KEDVES KOLLÉGA, 

HOGYAN VÉLEKEDIK FŐISKOLÁNK GYŐRI EGYETEMMÉ VÁLÁSÁRÓL? 



Az Alapítvány székhelye: Győr, Ságvári E. u. 3.
Az Alapítvány céljának eléréséhez kívánatosnak tartjuk a 
főiskola működési körének szélesítését, új tudományterüle-
tekre történő kiterjesztését, oktatói támogatását 
 – a világ legértékesebb felsőoktatási tapasztalatainak meg-

ismeréséhez,
 – a legújabb tudományos eredmények átvételéhez és alko-

tó továbbfejlesztéséhez,
 – tudományos fokozatok megszerzéséhez,
 – hallgatói
 – szakmai és tudományos tevékenységének elismerését,
 – segítését a tanulmányi versenyekre történő felkészülés-

ben, részvételben,
 – a posztgraduális képzés teljessé tételét.

A kitűzött cél érdekében az alábbi vagyont bocsátjuk 
az Alapítvány rendelkezésére:
Győr Megyei Város Tanácsa 3.000.000 Ft
Győr, Szabadság tér 1.
Közlekedési és Hírközlési Minisztérium 2.000.000 Ft
Budapest, Dob utca 75/81.
Magyar Államvasutak 30.000.000 Ft
Budapest, Népköztársaság útja 73/75.
Magyar Műsorszóró Vállalat 2.000.000 Ft
Budapest, Trefort u. 2.
Magyar Posta Vállalat 3.000.000 Ft
Budapest, Krisztina körút 6-8.
Magyar Távközlési Vállalat 5.000.000 Ft
Budapest, Krisztina körút 6-8.
Magyar Vagon- és Gépgyár 10.000.000 Ft
Győr, Wilhelm Pieck u. 1.
Széchenyi István Műszaki Főiskola 1.000.000 Ft
Győr, Ságvári E. u. 3.

Összesen: 56.000.000 Ft

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat. Az a csatla-
kozó, akinek vagyoni hozzájárulása az Alapítvány akkori va-

gyonának 1 (egy) %-át eléri – elfogadva az alapító okiratban 
foglalt feltételeket – alapító taggá válik. A csatlakozó alapító 
tagok nevét, vagyoni hozzájárulásuk mértékét és csatlakozó 
nyilatkozatát az alapító okirat melléklete tartalmazza.
Az Alapítvány legfőbb szerve az alapító tagok közgyűlése.
A közgyűlésen az alapító tagok a szavazatok 50 %-án vagyo-
ni hozzájárulásuk arányában, 50 %-án egyenlő mértékben 
osztoznak.
A közgyűlés határozatképes, ha azon az összes szavazat  
50 %-át képviselő alapító tag jelen van. A közgyűlés határo-
zatait egyszerű (50%+ 1) szavazattöbbséggel nyílt szavazás-
sal hozza.

A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
 – az alapító okirat megállapítása, módosítása,
 – az Alapítvány kezelő szervezetének megválasztása, be-

számoltatása, a kezelő szervezet (és tagjainak) vissza-
hívása,

 – a gazdálkodás főbb elveinek meghatározása,
 – annak megállapítása, hogy az Alapítvány célja véglegesen 

megvalósult.
A közgyűlés hatáskörére (alapítói jogok) egyébként a Ptk. 
szabályai az irányadók.
A közgyűlést az Alapítvány kezelő szervezete szükség szerint, 
de legalább évente köteles összehívni. Össze kell hívni a köz-
gyűlést akkor is, ha az alapító tagok 30 %-a indítványozza.
A közgyűlésen a tagok magukat megbízott útján is képvisel-
tethetik.
Az Alapítvány kezelő és képviselő szervezete a Kuratórium.

A Kuratóriumnak állandó tagja: 
 – Győr Megyei Városi Tanács elnöke
 – Széchenyi István Műszaki Főiskola főigazgatója, akik egy-

úttal a Kuratórium társelnöki tisztét is ellátják.
 – A Kuratórium választott tagjainak mandátuma 5 évre 

szól.
 – A Kuratórium tanácskozási jogú tiszteletbeli tisztségvi-

selőt és tagokat hívhat soraiba.

UNIVERSITAS-GYŐR ALAPÍTVÁNY

AZ ALAPÍTÓI OKIRAT
MI, ALAPÍTÓK, ATTÓL AZ ÓHAJTÓL VEZÉRELVE, HOGY A SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI 
FŐISKOLA EGYETEMI RANGRA EMELKEDJÉK, EZÁLTAL GYŐR VÁROSA AZ EGYETEMI 

VÁROSOK SORÁBA LÉPJEN, NEMKÜLÖNBEN, HOGY A MEGALAKULT EGYETEM 
MŰKÖDÉSÉT ÉS FEJLŐDÉSÉT EZÁLTAL IS TÁMOGASSUK, UNIVERSITAS-GYŐR NÉVVEL 

ALAPÍTVÁNYT HOZUNK LÉTRE.
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A Kuratórium az Alapítványhoz való csatlakozást az erre vo-
natkozó nyilatkozat vételétől számított 30 napon belül visz-
szautasíthatja. A csatlakozó alapító tag nem pénzbeni hoz-
zájárulásának értékét a Kuratórium állapítja meg.
A Kuratórium az Alapítvány vagyonát vállalkozásba fektetheti.
Az Alapítvány vagyonának működéséből származó ered-
ménynek az Alapítvány célja szerinti felhasználásáról a Ku-
ratórium minden évben Széchenyi István születésének év-
fordulója (szeptember 21.) alkalmából dönt.
A Kuratórium a közgyűlés előtti beszámolási kötelezettségének 
évente – külön felhívásra évközben is – köteles eleget tenni.

A Kuratórium működésének részletes szabályait maga álla-
pítja meg.
Az Alapítvány ügyviteli, adminisztratív teendőit a Széchenyi Ist-
ván Műszaki Főiskola látja el, e körben képviseli az Alapítványt.
Ha az Alapítvány bármely okból megszűnik, teljes vagyona a 
létrejött Egyetemet illeti.
Az alapító tagok jogai azok jogutódját is megilletik.
A jelen alapító okiratban foglaltakat magunkra mind kötele-
zően mind jogosítóan elfogadjuk.

Győr, 1990. június 6.

Balogh József
tanácselnök

Győr Megyei Város Tanácsa

Scharle Péter
főosztályvezető

Közlekedési és Hírközlési Minisztérium

Tóth László
vezérigazgató-helyettes
Magyar Államvasutak

Molnár Béla
osztályvezető

Magyar Műsorszóró Vállalat

Kertész Pál
vezérigazgató

Magyar Posta Vállalat

Pásztory Tamás
osztályvezető

Magyar Távközlési Vállalat

Kárpáti Ferenc
vezérigazgató

Magyar Vagon- és Gépgyár

Dr. Szekeres Tamás
főigazgató

Széchenyi István Műszaki Főiskola

Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
Pk.A. 50.035/ 6.

A Kuratórium által képviselt – közérdekű célra létesített 
alapítvány nyilvántartásba vétele iránti ügyében a Megyei 
Bíróság nem peres eljárásban – meghozta, kézbestés út-
ján közli a következő
VÉGZÉST.

A Megyei Bíróság 50.035 szám alatt elrendeli az UNI-
VERSITAS-GYŐR nevű alapítvány nyilvántartásba vételét.
Az alapítvány székhelye: Győr, Ságvári Endre út. 3.  
Az alapítvány kezelő szerve /képviselője/ :
a Győr Megyei Városi Tanács elnöke – Balogh József 
és a Széchenyi István Műszaki Főiskola főigazgatója –  
dr. Szekeres Tamás – a Kuratórium társelnökei.

A végzés ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül 
fellebbezésnek van helye.

INDOKOLÁS
Az alapítók által benyújtott alapszabály az 1990. évi I. tv-
vel módosított Ptk. 74/B §-ban foglaltaknak megfelelt, 
ezért a Bíróság az alapítványt nyilvántartásba vette.
Felhívja a Bíróság az alapítvány kezelő szervét, hogy 
amennyiben megváltozik az alapítvány neve, székhelye, 
célja, az alapítvány céljára rendelt vagyon felhasználási 
módja, azt a bíróságnak be kell jelenteni.

Győr, 1990. július 2.
A kiadmány hiteléül:

Kunekné Tata Katalin 
megyei bírósági tisztviselő



– A társadalmi környezet változása mellett milyen különbözősé-
gek jellemzik az idei tanévkezdést? 
– Három lényeges dologban különbözik az idei tanévkezdés 
a régebbiektől. Közel másfélszer annyi elsőéves hallgatónk 
van, mint tavaly, vagy a korábbi években volt: 653 fő. Ebből 
a létszámból közel 100 fő az üzemgazdász és a műszaki in-
formatika szakon tanul. A képzési koncepció teljesen más, 
mint idáig. A hangsúly a „teljesen más”-on van. Ez teljesen 
új oktatásszervezési, módszertani, tartalmi hátteret, és ok-
tatói-dolgozói viszonyulást jelent. Korábban a változás min-
dig központi volt, az oktatókollégák csak végrehajthatták a 
tantervi előírásokat. Most főiskolai szinten csak elveket fo-
galmaztunk meg. Azt várjuk, hogy a kollektívák, a kollégák 
saját személyiségük, értékszemléletük alapján az elvekből 
tartalommal megtöltött, korszerű oktatási gyakorlatot ala-
kítsanak ki. 

– Ez mennyiben más minőség, mint az 1980-as évek elején elkez-
dődött tananyagreform?
– Eddig a hallgatókat rendkívül kötött rend szerint, általunk 
megszabott módszerek alapján készítettük fel. Ez inkább a 
középiskolai stílusra jellemző. A hagyományos európai fel-
sőoktatás más alapon szerveződik. A középiskolától való 
különbözőségek dominálnak. A hallgatók egyéni felelőssége 
lényegesen nagyobb, mint nálunk. A hallgató direkt irányítá-
sa csökkentette az egyéni felelősséget. Így a követelmények 
sem kaptak olyan nagy hangsúlyt, ugyanakkor követelmény-
ként fogalmaztunk meg számos formális, adminisztratív kö-
vetelést. Most megfordítjuk a sorrendet: a tartalmi követel-
ményeket tesszük hangsúlyossá. Ezek teljesítéséhez viszont 
sokirányú egyéni segítséget adunk.

– Van-e realitása az új koncepció bevezetésének?
– Visszatérő ellenérv, hogy a hallgatók a nagyobb önálló-
ságra és felelősségre épített felsőoktatási gyakorlat beve-
zetéséhez nem elég érettek, felkészültek. Az én vélemé-

nyem szerint az elsőévesek olyan rendszerbe illeszkednek 
be, amit itt találnak. Ebben a korban az ember még gyor-
san alkalmazkodik. Nagyon sok fenntartásunk van a fiata-
lokkal kapcsolatban, ugyanakkor ők többnyire az ellenke-
zőjét bizonyítják.

– Mindehhez az ön véleménye szerint milyen főiskolánk szellemi, 
emberi, technikai háttere?
– Először nekünk, oktatóknak kell változnunk. A koncepció-
váltás azonban csak kölcsönös türelemmel valósulhat meg. 
Minden oktatónak, szakmai kisközösségnek önmagával is 
viaskodva kell átlépnie egy más gondolkodásmódba. Ez a 
legfontosabb. A helyzet kulcsa az oktató kezében van! Az in-
tézményben fellelhető tárgyi és szellemi értékeket csak ezzel 
a kreativitásra késztetéssel tudjuk még jobban a most meg-
fogalmazott új célok érdekében felhasználni.

– Megváltoznak a szakok, szélesebb alapokra épülnek, új kép-
zési irányok jelennek meg. Ebben az összefüggésben miként ér-
telmezhetjük a főiskola elkötelezettségét az infrastruktúra iránt?
– Magyarországon a II. világháborút követően egyes terme-
lő ágazatok erőltetett fejlesztése mellett az infrastruktúra 
látványos háttérbe szorulása volt a jellemző. A fejlesztések, 
sőt még a szükséges fenntartás és karbantartás egy részé-
nek elmaradása már szinte katasztrofális helyzetet terem-
tett, különösen a közlekedés és a hírközlés terén. Meggyő-
ződésem, hogy a gazdasági felemelkedés előfeltétele egy 
gyorsított ütemű infrastruktúra-fejlesztés. Ezt bizonyítja a 
külföldi támogatások, beruházások helyzete is. A megfelelő 
szolgáltatások hiánya lehűti a külföldiek vállalkozó kedvét. 
Ugyanakkor egyre nő a támogatási, beruházási kedv az 
infrastrukturális területen. A fejlesztések azonban már egy 
más minőségű szolgáltatási kultúra kialakítását célozzák, 
amelyhez más, igényesebb felkészültségű szakemberekre 
lesz szükség. Ebben látom a főiskola jövőbeni feladatainak 
centrumát.

1990 – A VÁLTOZÁS KEZDETE

A HELYZET KULCSA  
AZ OKTATÓ KEZÉBEN VAN

BESZÉLGETÉS DR. SZEKERES TAMÁS FŐIGAZGATÓVAL

SZÖVEG: DR. BOROS ISTVÁN, WINKLER CSABA  I  FOTÓ: WINKLER CSABA
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– A képzés eddig túlnyomórészt a nagy monopolcégek igényét 
vette alapul. Mit hoz a jövő?
– A nagy vállalatok, így a vasút vezetői, mindig is tisztában vol-
tak az infrastruktúra háttérbe szorított, sokszor kiszolgáltatott 
helyzetével. Ők érdekeltek leginkább a változásban, s az ehhez 
elengedhetetlen, új típusú szakemberek képzésében. Hiányzik 
például az a mérnökréteg, amelyik a külföldi beruházók part-
nere lehet a fejlesztések során, szakismerete mellett nyelv-
tudásával, közgazdasági felkészültségével. Hiányoznak olyan 
szakemberek, akik a természet, a technika és a társadalom vi-
szonyrendszerében képesek alternatívákat kidolgozni egy-egy 
szakmai feladat megoldására. Az így felkészült szakemberek 
már nemcsak országos nagyvállalatok, hanem kisebb, rugalma-
sabb vállalkozások, sőt az államigazgatás, az önkormányzatok 
szakapparátusában is magabiztosan tevékenykedhetnek.

– A mai gazdasági visszaesés közepette mennyire alapozhat a 
képzés az előbb említett tényekre?
– Az infrastruktúra terén nehéz elképzelni további visszaesést. 
Ilyen gazdasági helyzetben azonban a beruházási-fejlesztési 

munka központi kritériuma lesz a hatékonyság, a minőség, a 
környezeti-társadalmi környezetbe illeszkedés. Ez szintén új 
kihívás, így új feladatokat jelent intézményünk számára is.

– Többször is elhangzott az elmúlt év során, hogy a főiskola 
Győr felé fordul, igazi gyökereket kíván ereszteni a városban.
– Természetesen intézményünk továbbra is országos fele-
lősséget visel a közlekedési-hírközlési szakemberek képzése 
terén. Az új szakosítási rend azonban lehetővé teszi, hogy 
aki műszaki közgazdasági, informatikai tanulmányokat akar 
folytatni, annak ne kelljen elmennie a városból. Ezt az in-
tézményt 2500–3000 hallgató befogadására tervezték. Ma 
1500 nappali és 600 levelező hallgatónk van.

– Hogyan változik a könyvtár szerepe az új koncepcióban?
– A hallgatók önálló munkájával szembeni fokozott igény felér-
tékeli a könyvtári munkát is. Jobban kell építenünk az igen érté-
kes könyv- és folyóirat-állományra, de többet is kell áldoznunk 
rá, hiszen az árak itt is meredeken emelkednek. Azt remélem, 
hogy ezentúl mindig zsúfolásig lesz a könyvtár hallgatóval.

Intézményünk 
nagyságrendje, az oktatott 
tudományterületek egyre 
szélesedő spektruma, 
a hazai infrastruktúra 
átfogó fejlesztésének 
szükségessége, s a térség 
szellemi központ iránti 
igénye egyaránt arra 
ösztönöz bennünket, hogy 
az egyetemmé válást 
tűzzük ki perspektivikus 
célként. A leendő 
Széchenyi István Egyetem 
alapja a főiskola több mint 
húszéves működése alatt 
felhalmozott oktatási és 
tudományos tapasztalat és 
eredmények.



– Változik az idegen nyelvi oktatás is.
– Évek óta hangoztatjuk az idegennyelv-tudás fontosságát. 
Itt az ideje, hogy határozott lépéseket is tegyünk. Az idegen 
nyelvi tanszéknek idegen nyelvi kulturális központtá kell vál-
nia. Ehhez mindenekelőtt a nyelvtanári munkát kell jobban 
megbecsülni. Semmi sem indokolja, hogy a jövőben is heti 
16 órában tanítsanak, miközben az idegen nyelvi követelmé-
nyek növekedésével sokkal több energiát kell fordítaniuk a 
felkészülésre, a nyelvgyakorlás egyéb alkalmainak megszer-
vezésére.

– Hol tart az egyetemi koncepció kidolgozása?
– Intézményünk nagyságrendje, az oktatott tudományterüle-
tek egyre szélesedő spektruma, a hazai infrastruktúra átfogó 
fejlesztésének szükségessége, s a térség szellemi központ 
iránti igénye egyaránt arra ösztönöz bennünket, hogy az 
egyetemmé válást tűzzük ki perspektivikus célként. A leendő 
Széchenyi István Egyetem alapja a főiskola több mint húsz- 
éves működése alatt felhalmozott oktatási és tudományos 
tapasztalat és eredmények. Az egyetemi szintű képzésnek 
mérnöki szakon különböző lehetőségei vannak. Olyan mér-
nöki szakokon, ahol főiskolánk távlataiban is meghatározó 
szerepet tölt be a felsőoktatásban, a személyi feltételek fej-
lesztésével, kiegészítésével kitűzhetjük célul a kétfokozatú 
mérnökképzést. Az egyetemi szintű képzést egy multidisz-
ciplináris képzés keretében összekapcsoljuk egy ezzel ösz-
szefüggő, de új tudományterületre történő felkészítéssel. Az 
infrastruktúra technikai, természeti, társadalmi aspektusá-
nak összekapcsolása erre különösen sok lehetőséget nyújt. 
Végül elképzelhető teljesen új szakirányú egyetemi képzés 
meghonosítása is intézményünkben, de ebben az esetben 
jelentős többletforrásokra van szükség anyagi és szellemi 
területen egyaránt. Az egyetemi szintű képzés megindítása 
feltételezi oktatóink alkotó közreműködését, további áldo-
zatvállalását az új, magasabb tudományos felkészültséget 
igénylő feladatokra; a főiskola rendelkezésére álló anyagi 
források jelentékeny bővítését, egyetemekkel és tudomá-
nyos intézményekkel való újszerű együttműködés formáinak 
és módszereinek kialakítását. Az elkövetkező hónapok fel- 
adata, hogy valamennyi érdeklődő oktatótársunk részvéte-
lével kialakítsuk az egyetemmé válás stratégiai koncepcióját, 
s a közeljövő aktuális feladatait. Csak egy ilyen konszenzus 

biztosítja, hogy minden oktatótársunk megtalálja a helyét, 
munkája értelmét intézményünk jövőjében.

– Milyen pótlólagos anyagi erőforrások mozgósíthatók az egye-
temi gondolat valóra váltásához?
– Mindenekelőtt az Universitas-Győr Alapítvány, melyet 1990. 
június 6- án írtak alá az alapítók. Ezek között a közlekedési és 
hírközlési vállalatok, a Rába, Győr városa és főiskolánk is ott 
található. Az alapítványi hozzájárulás ma már 70 millió fo-
rintot tesz ki, kezelésével a Magyar Külkereskedelmi Bankot 
bíztuk meg, amely maga is 5 millió forinttal járult már hozzá 
az alapítvány céljaihoz. Az alapítvány nyitott, folyamatosan 
teszünk erőfeszítéseket a támogatók körének bővítésére.

– Mi a világbanki pályázatunk lényege?
– Egy olyan 3+2 rendszerű egyetemi szintű oktatási prog-
ram kidolgozásához kértünk támogatást, amely a jelenlegi 
üzemmérnöki tanulmányokra építve, komplex, szintetizált 
ismereteket nyújt annak érdekében, hogy a végzettek ké-
pesek legyenek kreatív módon saját tevékenységüket az 
infrastruktúra komplex rendszerében fejleszteni, s az önkor-
mányzati regionális, valamint országos feladatok megoldá-
sát megszervezni és irányítani. A képzés tervezett irányai a 
környezetvédelem, a közgazdaságtan, a közigazgatás, a me-
nedzsment, az emberi erőforrás, az informatika és a kom-
munikáció, valamint a komplex infrastrukturális rendszerek. 
A képzés jellemzője lenne a minimális kötött tananyag és az 
előzetes tanulmányok, az egyéni érdeklődés, valamint a vár-
ható elhelyezkedési lehetőségek szerinti széles körű, szabad 
tárgyválasztás. A képzés megvalósításában újszerű együtt-
működés kialakítását tervezzük a térség egyetemeivel és 
nyugat-európai felsőoktatási intézményekkel. A kétmillió dol-
lárra tervezett támogatás részben oktatóink és hallgatóink 
külföldi tanulmányútjait, részben vendégoktatók fogadását 
tenné lehetővé. Bővíteni szeretnénk a főiskolai információs 
rendszert is.
A Világbank az általunk beküldött próbapályázatot tartotta 
(9 közül) a legjobbnak! A végleges pályázati kiírás melléklete-
ként így a mi pályázatunk szerepel mintaként. 

(A Jövő Üzemmérnöke,  a Széchenyi István  
Műszaki Főiskola havi lapja, 1990. szeptember)

Az egyetemi szintű képzés megindítása feltételezi oktatóink alkotó 
közreműködését, további áldozatvállalását az új, magasabb 
tudományos felkészültséget igénylő feladatokra; a főiskola 
rendelkezésére álló anyagi források jelentékeny bővítését, egyetemekkel 
és tudományos intézményekkel való újszerű együttműködés formáinak és 
módszereinek kialakítását.
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OKTATÓI ÖSZTÖNDÍJAK

A tudományos minősítéssel rendelkezők száma és ará-
nya a Széchenyi István Főiskolán az ezredfordulóra az 
Universitas-Győr Alapítvány ösztöndíj- és támogatási 
programjának köszönhetően látványosan növekedett. 
A PhD-képzést sikeres egyéni pályázat keretében 12–24  
hónapos ösztöndíjjal, költségtérítéssel motiválta az ala-
pítvány. Az Universitas-Győr pályázattal támogatta a 
doktoranduszoktatók hazai és nemzetközi konferenci-
ákon való részvételét, előadását, publikációit. A tudo-
mányosan minősített oktatók posztdoktori ösztöndíjra 
is pályázhattak. A kitűzött cél a „Magyar Tudományos 
Akadémia doktora” cím megszerzése. A tanári utánpót-
lás biztosítása érdekében kiemelten számítottak a győri 
és a Győr környéki doktoranduszokra is. ■

Az 1995. március 12-i kormányzati Bokros-csomag gaz-
dasági megszorító intézkedései nem érintették a Széche-
nyi István Főiskolát, de hatással voltak tevékenységére. A 
megszorítások első ütemében egy tiszántúli intézményt és 
a Széchenyi István Főiskolát – gazdasági, hatékonysági mu-
tatóik alapján – nem sújtották a többi főiskolát, egyetemet 
érintő elvonások, elbocsátások, leépítések. A soha meg nem 
valósult második Bokros-csomag tervezett paraméterei sze-
rint a Széchenyi István Főiskola – egyedüli hazai felsőoktatá-
si intézményként – még oktatókat, munkatársakat is felve-
hetett (volna).
A főiskola az Universitas-Győr Alapítvány támogatásával 
1995. június 10-én az országos napilapokban megjelent 
hirdetéssel tudományosan minősített oktatókat keresett és 
talált a hazai egyetemeken, kutatóintézetekben. ■

A Széchenyi István Főiskola 
az Universitas-Győr Alapítvány 

támogatásával 

nyilvános pályázatot hirdet:

közgazdasági,
műszaki informatikai,

gépészmérnöki,
közlekedésmérnöki,

villamosmérnöki,
építészmérnöki,

építőmérnöki
szakokon 

- külső pályázók részére - 
főiskolai tanári álláshelyek betöltésére.

Pályázati feltételek:
tudományos minősítés, illetve habilitáció

előadókészség két idegen nyelven
45 évnél (kivételes esetben 50 évnél) fiatalabb életkor

legalább tízéves felsőoktatási gyakorlat
előnyben részesülnek azok a pályázók,  

akik Győrbe települnek.

A pályázatok beadásának határideje: 
1995. szeptember 1.

A pályázatokhoz csatolni kell:
részletes szakmai önéletrajzot

publikációs jegyzéket
oklevélmásolatokat

A pályázatokat a főiskola főigazgatójához címezve, 
a főiskola főtitkáránál (dr. Író Béla) kell benyújtani.

Részletes felvilágosítás a (96) 426-623 és  
a (96) 426-335 telefonszámokon.
Dr. Szekeres Tamás főigazgató

NEMZETKÖZI VENDÉGOKTATÓI ÖSZTÖNDÍJ

A 2011-ben indított ösztöndíj célja, hogy támogatást nyújt-
son a győri egyetemi oktatók tartós, legalább 5 hónapos 
külföldi tapasztalatszerzéséhez, nyelvtudásának fejleszté-
séhez, az egyetemi tanári követelmények teljesítéséhez, 
az oktatási és tudományos előrehaladás érdekében.
Az egyetem munkatársai közül az ösztöndíjra az 50 év 
alatti, jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi docens, 
tudományos fokozattal rendelkező egyetemi adjunk-
tus, tudományos főmunkatárs pályázhatott, s szerző-
désben vállalnia kellett a kötelezettségek teljesítését. A 
pályázat elbírálásának alapja a pályázó által vállalt tudo-
mányos teljesítmény, kutatási program, illetve a befo-
gadás garantálása volt. Az ösztöndíj legalább 5 hónapra 
szólt, összege tartalmazta az utazás és a kinttartózko-
dás teljes költségét is. ■

HIRDESSEN!  FIZESSEN ELŐ!
oregdiak.sze.hu  www.xmeditor.hu

szerkesztoseg@xmeditor.hu

ALUMNI MAGAZIN

A győri Széchenyi István Egyetem 
öregdiák-magazinja



A presztízs szempontokon túl 
világos volt, hogy Győr XXI. 
századi fejlődéséhez elenged-

hetetlenül szükséges az egyetemi szin-
tű oktatás és kutatás. Szempont volt az 
is, hogy a győri és környékbeli családok 
számára mekkora könnyítést jelenthet 
a helyi egyetem megléte. Az odavezető 
út az 1980-as évek végén még nem volt 
egészen világos. Miután Winkler Csaba 
ötletéből, javaslatából megalakult az 
Universitas-Győr Alapítvány, a helyzet 
egyszerűsödött. Az ügy szilárd szakmai 
és szervezett társadalmi hátteret kapott. 
A győriek, s több országos nagyvállalat, 
később több közepes és kisebb vállal-
kozás, majd az Audi Hungaria, aztán 
gazdasági és ügyvédi kamarák, műszaki 
egyesületek, oktatási és egészségügyi 
intézmények tevékenyen képviselték, le-
hetőségeik szerint anyagilag támogatták 
a város presztízsét növelő ügyet.
A megválasztott alapítványi kuratórium 
feladata volt az elképzelések szakmai 
keretbe foglalása. Ha úgy tetszik, ap-
rópénzre váltása. A célokhoz forrást 
rendeltek az alapítók. Ezzel az ábrán-
dosnak tűnő célok a realitások talajára 
kerültek.

Több sikertelen nekirugaszkodás után 
széles körű összefogással, az addig il-
lékony álom valósággá vált. Mindez el-
szántság, milliárdos helyi erőforrások 
biztosítása, sokirányú kapcsolatok nélkül 
nem lett volna megvalósítható – ahogy 
ezt avatóbeszédében Pálinkás József ak-
kori oktatási miniszter maga is elismerte.
Azt azért hangsúlyozom, hogy a sikeres 
megvalósítás centruma az Universitas- 
Győr Alapítvány mellett az akkori  
Széchenyi István Főiskola volt. Élén az 
akkori főigazgatóval Szekeres Tamással, 
helyetteseivel, intézeti és tanszéki veze-
tőivel, az ambiciózus oktatókkal. 1990 
közepén Győr Város Tanácsa, majd az 
év második felétől az Önkormányza-
ta szerepkörének megfelelő, néha azt 
meghaladó részt vállalt a teendőkből. 
Az akkori és későbbi országgyűlési kép-
viselők – külön megemlítem a főiskola 
három oktatóját, dr. Kiscelli László volt 
főigazgatót, dr. Rab Károlyt, s különösen 
Szabó Sándornét –, támogató közremű-
ködésükkel erős lobbierőt jelentettek.
Így az 1990-ben létrejött Universi-
tas-Győr Alapítvány megfelelő szerve-
zeti keretet biztosíthatott a széles körű 
nekibuzdulásnak. A kuratórium tagjai 

idővel cserélődtek, de ez nem zavarta 
az alapvetően jó együttműködést. Elő-
fordultak sürgető hangok is. A kuráto-
rok nem voltak mindig elégedettek az 
ügy előrehaladásával. Sok minden nem 
a helyieken múlott, kellettek a szakmai, 
a politikai kapcsolatok is. Időbe telt, 
míg a főiskolának sikerült teljesítenie 
a minisztériumi előírásokat, a törvényi 
feltételeket, az Akkreditációs Bizottság 
előírásait. Ma már könnyen mondjuk, 
minden szép és jó volt, mert a célok 
teljesültek. Az egyetem egyre elismer-
tebben működik, az alapítvány más fel-
adatkörrel tevékenykedik.
Jómagam 1989–90-ben, majd 1994–
2006 között részt vehettem e város-
méretű elhatározás megvalósításában. 
Nem volt könnyű koordinálni, össze-
fogni, irányítani a sokféle jó szándékú 
igyekezetet. Közben átéltünk tévutakat 
és átmeneti megoldásokat.
Ebben a sokszínűségben magamról any-
nyit: igyekeztem ott lenni, ahol egy pol-
gármesternek lennie kellett és azt tenni, 
amit akkor tenni kellett. Biztos vagyok 
abban, ha bárki más lett volna a helyem-
ben, hasonlóan cselekedett volna. Vol-
tak azért olyan lehetőségeim, amelyek 

VÁROSMÉRETŰ ELHATÁROZÁS

VALÓSÁGGÁ VÁLT  
AZ ILLÉKONY ÁLOM

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2002. ÉVI AVATÁSA A HELYIEK ÉVSZÁZADOS 
ÁLMÁNAK MEGVALÓSULÁSÁT JELENTETTE. AZ EGYETEM LÉTREJÖTTÉT MINDEN 

SZEMPONTBÓL ELENGEDHETETLENNEK ÍTÉLTE GYŐR, ÉS A TÉRSÉG JÖVŐJÉT 
TEKINTVE A VÁROST IRÁNYÍTÓ TESTÜLET ÉS A KÖZVÉLEMÉNY.

FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS
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a személyemhez voltak köthetők. Pél-
dául az 1990-es évek elején Komárom- 
Esztergom megyében a Bábolna Rt.-nél 
voltam főkönyvelő. Jelentős összegeket 
tudtam biztosítani az akkori vezérigazga-
tó révén az Universitas-Győr Alapítvány 
programjaihoz. Jó viszonyban voltam a 
Magyar Külkereskedelmi Bank akkori el-
nök-vezérigazgatójával, s sikerült jelentős 
kedvezményeket kapnunk az alapítvány 
számára. 
Összegezve: örülök annak, hogy mű-
ködésem idején a győri önkormányzat 
által nyújtott támogatás bőven meg-
haladta a kétmilliárd forintot. Például a 
Győri Egyetemi Csarnok megépítése, a 
Frigyes-laktanya átadása, a felújított Zsi-
nagóga egyetemi célra és egyetemi üze-
meltetésbe adása, valamint a kollégiumi 
épületek kedvező pénzügyi konstrukciós 
menedzselése. Elődöm, Kolozsváry Ernő 
sem volt híján az igyekezetnek. Utódom, 
Borkai Zsolt is hasonlóan járt el.
De megnyilvánult az önkormányzat 
segítése jelképes ügyekben is. Ilyen 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kara és a Szé-
chenyi István Főiskola közötti megálla-
podás alapján százhárom évnyi szünet 
után életre kelt, egyetemi szinten újra 
indult jogászképzés. A tiszteletre mél-
tó elődökre emlékezve ezért a Széche-
nyi István Főiskola a városházán tar-
totta az ünnepi ceremóniákat.
Visszatekintve a kezdetektől az egye-
tem megvalósulásáig, megállapítható: 
ez az időszak a város történetének ki-
emelkedő időszaka lett. E sikerre ala-
pozva, Győr fejlődése újabb lendületet 
nyert. Örömmel látom, hogy ennek 
még nincs vége. Újabb elképzelések 
tűnnek fel, melyek már jóval meghalad-
ják az 1990-es évek céljait és eredmé-
nyeit. Nyugdíjasként figyelmes szem-
lélője, lelkes szurkolója leszek e minden 
bizonnyal sikeres folyamatnak. 

Balogh József
okl. közgazdász,

Győr egykori polgármestere  
(1994–2006),

az Universitas-Győr Alapítvány  
kuratóriumának volt társelnöke  

(1990., 1994–2008)

Ez az időszak a város történetének kiemelkedő 
időszaka lett. E sikerre alapozva, Győr fejlődése újabb 
lendületet nyert. Örömmel látom, hogy ennek még 
nincs vége. Újabb elképzelések tűnnek fel, melyek 
már jóval meghaladják az 1990-es évek céljait és 
eredményeit. Nyugdíjasként figyelmes szemlélője, 
lelkes szurkolója leszek e minden bizonnyal sikeres 
folyamatnak.



Győri Egyetem. Több mint egy évszázada tart a küzde-
lem, hogy városunkban a felsőfokú oktatás minőségi 
rangját adó egyetem legyen. Először 1878-ban Kautz 

Gusztáv, a Győri Jogakadémia igazgatója egy terjedelmes 
tanulmányban javasolta, hogy a tervezett harmadik magyar 
egyetem színhelye Győr legyen. 1963-ban újra felcsillant a re-
mény, de kicsinyes városi, ideológiai félelmek miatt a kisalföldi 
megyeszékhelynek 1968-ban „csak” főiskolája lett.
1993. január 20. – a győri Hotel Konferencia tanácskozóter-
me. A győri egyetem, a Széchenyi István Egyetem koncepci-
óját nyilvánosan ismertető társadalmi esemény időpontja 
és helye. „A jövendő győri egyetem nem létezhet a helyi tár-
sadalmi, gazdasági elit támogatása nélkül” – ezt a meghívott 
vendégek, a koncepciót kidolgozó egyetemi vezetők is hang-
súlyozták.
Kolozsváry Ernő polgármester, az Universitas-Győr Alapít-
vány kuratóriumi társelnöke: „Most van az a pillanat, hogy 
ha mindannyian nagyon akarjuk, s mindannyian teszünk 
érte tehetségünk szerint, akkor lesz egyetem. Én azt kívá-
nom, hogy a győri Széchenyi István Egyetem nagyon rövid 
idő alatt valóság legyen.”
Dr. Adrásfalvy Bertalan művelődési és közoktatási minisz-
ter az Universitas-Győr Alapítvány munkáját elismerve és 
támogatva – a jövendő Széchenyi István Egyetem megszer-
vezését a közeli jövő feladataként jelölte meg. „A magyar 
felsőoktatás egyik nagy problémája az, hogy aránytalan a 
továbbtanulók eloszlása. Lassan-lassan kivonulnak a rosz-
szabb tanulmányi lehetőségekkel rendelkező vidékek, néha 
egész tájak a felsőoktatásból. Észak-Dunántúl azért, mert 

nincs a továbbtanulásra megfelelő egyetem. Én azt hiszem, 
ha a győriek össze tudnak fogni, akkor a Széchenyi István 
Egyetemet meg tudják valósítani. Minden a győrieken áll. Az 
egyik kulcshelye lesz a jövendő magyar gazdaságának Győr, 
ha az egyetemet megvalósítja.”
Keresztes K. Sándor környezetvédelmi miniszter győri pol-
gárként és a kormány tagjaként a minőségi képzés, a helyi 
egyetem fontosságáról szólt.
A jövendő Széchenyi István Egyetem koncepcióját dr. Szeke-
res Tamás, a Széchenyi István Főiskola főigazgatója, az Uni-
versitas-Győr Alapítvány társelnöke mutatta be.
„Az elmúlt két évben a győri közvélemény állandó témája volt 
a több mint 100 éve áhított egyetem alapításának gondolata.
Talán nem véletlen, hogy éppen Észak-Dunántúlon, s főleg 
városunkban változatlanul az érdeklődés középpontjában 
áll a felsőoktatás jövője. Észak- és Közép-Dunántúl hat me-
gyéjében él a magyar lakosság mintegy 20 százaléka. Az itt 
élő fiatalok közül azonban csak nagyon kevesen folytathat-
nak szűkebb pátriájukban felsőfokú tanulmányokat. A ma-
gyar egyetemisták 4 százaléka, a főiskolások 16 százaléka 
tanul csak e tájakon, s közülük is sokan az ország más ré-
szeiből jöttek hozzánk. Büszkén emlegetjük a nagy múltú és 
nagy hírű soproni és mosonmagyaróvári egyetemet, a fia-
talabb, de tekintélyes veszprémi egyetemet is. Tény, hogy 
ezek az egyetemek túlspecializáltak és még hazai mércével 
mérve is viszonylag kicsi, alig néhány száz fős intézmények.
Győr korán felismerte az együttműködésben rejlő lehetősé-
geket, és már két évvel ezelőtt kezdeményeztük a térségben 
működő felsőoktatási intézmények együttműködését. Győrt 

NYILVÁNOSSÁ VÁLT AZ EGYETEMI KONCEPCIÓ

SZELLEMI 
ALAPKŐLETÉTEL

1993. JANUÁR 20. EKKOR HIRDETTE MEG A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 
KONCEPCIÓJÁT A JOGELŐD INTÉZMÉNY ÉS AZ UNIVERSITAS-GYŐR ALAPÍTVÁNY.  

EZ VOLT EGYETEMÜNK TÖRTÉNETÉNEK, INDULÁSÁNAK MEGHATÁROZÓ ESEMÉNYE.

FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS
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azonban elkerülték ezek a szövetségek és ezt szomorúság, 
csalódottság nélkül állapítom meg. Ez talán elismerése an-
nak, hogy a város képes önállóan is felsőoktatásának jövő-
beni koncepcióját megfogalmazni és megvalósítani.
Az egy városban működő egyetemek és főiskolák együtt-
működése, szövetsége gazdasági, tudományos és oktatási 
szempontból egyaránt számtalan előnyt jelenthet. Az észak- 
és közép-dunántúli térségben azonban alig találni egyetemis-
tát, s a szakok kínálata is egyoldalú. Itt nem elég szövetkezni, 
itt bővíteni kell a felsőoktatási kapacitást. Ez nem csak az itt 
élők érdeke. Az egész ország profitálhat abból, ha e térség 
továbbra is az átalakuló gazdaság motorja marad.
A győri egyetem megvalósítása csak a realitások figyelembe-
vételével sikerülhet.
Melyek is ezek a realitások?
Bár egyetemet nem kapott a város, de Magyarország leg-
korszerűbb felsőoktatási intézménye mégis itt épült meg 
Győrött, a Duna túlsó oldalán. Ami a magyar felsőoktatás 
történetében egyedülálló: az utolsó csavarig felsőoktatá-
si intézménynek tervezték és építették. A Széchenyi István 
Főiskola – s erről a nagy egyetemalapító lelkesedésben 
kevés szó esik – a legnagyobb magyar főiskola, az oktatott 
szakok száma és a hallgatói létszám tekintetében egyaránt. 
Sehol másutt nem található ilyen igényes infrastruktúra 
egy leendő egyetem létrehozásához. Számítógép-hálóza-
tunk lehetővé teszi, hogy oktatóink a világ nagy tudomá-
nyos informatikai központjaival kapcsolatba léphessenek. 
Könyvtárunk, sportlétesítményeink, orvosi szolgáltatásaink, 
kollégiumaink, ellátóegységeink színvonalát már ma is több 
egyetem elfogadná.
A győri egyetemi elképzeléseknek nem riválisként, hanem 
kiegészítő, együttműködésre kész törekvésként kell a térség 
felsőoktatási intézményrendszerébe illeszkedni. 
Az Universitas-Győr Alapítvány 1990-ben azzal a céllal jött 
létre, hogy a Széchenyi István Főiskola egyetemi rangra emel-
kedjék, s ezáltal Győr az egyetemi városok sorába léphessen. 
Győr városa mellett az alapítók azok az intézmények, vállalatok, 
amelyek elsősorban az üzemmérnökképzés fenntartásában 
és fejlesztésében érdekeltek. A főiskola iránti több évtizedes 
elkötelezettségük szép kifejezése, hogy támogatják olyan új tu-
dományterületek, szakok, az egyetemi képzés megteremtését, 
amelyhez talán közvetlen érdekük nem is fűződik.

A város polgárai, szülők és fiatalok egyaránt azt szeretnék, ha 
minél rövidebb időn belül, minél több szakon, minél többen 
ismerkedhetnének meg a tudományok világával az új egyete-
men. Valamennyiünk reménysége, hogy az itt tanuló fiatal ér-
telmiség a lokálpatrióták új nemzedékévé válik, akik számára 
belső kényszer a város felemelkedésén munkálkodni.
A város értelmisége ösztönzést, kohéziós erőt, kulturális 
etalont, táguló intellektuális horizontot remél a városban 
élő, dolgozó egyetemi emberektől. A közeli határok túlolda-
lán élő magyarok fiaik és leányaik anyanyelvű továbbtanulá-
si lehetőségében bíznak.
A Széchenyi István Egyetem természetesen nem lehet az 
összes megfogalmazódó igény eredője. A karok és szakok 
olyan struktúráját kell kialakítani, amely már megfelel az 
egyetemmel szemben támasztott minimális követelmények-
nek, egymással kölcsönhatásba hozható tudományterülete-
ket integráló, belátható időn belül reálisan megvalósítható. 
Mindezek figyelembevételével három kar, a közgazdasági, a 
jogi és a mérnöki kar megteremtését tűztük ki célul.
A felsőoktatás távlati fejlesztési koncepciója a közgazdasá-
gi képzés expanziójával számol. Ez csak úgy képzelhető el, 
ha új intézmények is bekapcsolódnak a képzésbe. Hazánk 
nagy térségei közül csak Észak- és Közép-Dunántúlon nincs 
egyetemi szintű közgazdászképzés – ugyanakkor a gazda-
sági fejlettség és teljesítőképesség ma és a jövőben is fe-
lülmúlja az országos átlagot. A közgazdasági kar alapját a 
jelenlegi Közgazdasági Intézet jelenti, ahol idén végeznek az 
első üzemgazdászok. A képzés megszervezése és az intézet 
munkája a kezdetektől a Budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetem támogatását élvezi.
A közgazdászképzéshez hasonlóan térségünk az egyetlen, 
ahol nincs jogászképzés. Ugyanakkor a jogállam és a jogilag 
szabályozott piacgazdaság kiépülése növekvő szakembe-
rigénnyel jár együtt. A fejlett országok gyakorlatával össz-
hangban szükség van főiskolai végzettségű jogi, igazgatási 
szakemberek képzésére is, akik az államigazgatás, az igaz-
ságszolgáltatás és a gazdasági szervezetek munkájában 
vesznek részt.
A gazdaságilag fejlett országokban a termelés és a szolgál-
tatás megbecsült szakembere az üzemmérnök. Terveink 
szerint a jövőben is az üzemmérnökképzés legjelentősebb 
bázisa marad az intézmény.

Az Universitas-Győr Alapítvány 1990-ben azzal a céllal jött létre, hogy a Széchenyi 
István Főiskola egyetemi rangra emelkedjék, s ezáltal Győr az egyetemi 
városok sorába léphessen. Győr városa mellett az alapítók azok az intézmények, 
vállalatok, amelyek elsősorban az üzemmérnökképzés fenntartásában és 
fejlesztésében érdekeltek. A főiskola iránti több évtizedes elkötelezettségük szép 
kifejezése, hogy támogatják olyan új tudományterületek, szakok, az egyetemi képzés 
megteremtését, amelyhez talán közvetlen érdekük nem is fűződik.



Azokon a tudományterületeken és szakokon, ahol a felté-
telek megteremthetők, a hallgatók egy része egyetemi kép-
zésben részesülhet. A közgazdasági és jogi kar lehetőséget 
ad a mérnökhallgatók számára is a jelenleginél sokkal színe-
sebb, sokrétűbb tanulmányokra.
Az egyetemi szintű képzés, az új karok létesítése, a hallga-
tólétszám további növelése szükségessé teszi az oktatói kar 
fejlesztését.
Mindenekelőtt professzorokra van szükség, akik a képzés 
gerincét jelentő tudományágakat, a fő tantárgyakat képvise-
lik, s tudományos iskolákat hoznak létre Győrött. Különösen 
a közgazdasági és jogi karra tekintélyes oktatókat kell meg-
hívni hazai egyetemekről, tudományos intézetekből és kül-
földről. A Győrbe telepedés előnyös lehet azoknak a fiatal, 
tehetséges oktatóknak, akiknek a győri egyetem gyorsabb 
karrierlehetőséget kínál.
Az igazi győri oktatógárda természetesen majd csak az első 
évfolyamok tehetséges végzőseiből kerül ki.
A jelenlegi 230 fős oktatói kar 280-ra való növelése nemcsak 
mennyiségi, hanem minőségi fejlesztés is, hiszen meg kell 
felelnünk a készülő felsőoktatási törvény előírásainak.
A leendő egyetem igényeihez igazodva új könyvtár, nagy 
előadóterem és sportcsarnok építése a közeljövő legfonto-
sabb beruházási feladata. Természetesen ezek is csak dön-
tően helyi erőforrásokból hozhatók létre.
A közgazdászképzés indításához 1994 szeptemberére, a 
jogászképzéshez 1995 szeptemberére teremthetők meg a 
feltételek. A mérnökképzés főiskolai mérnöki kar keretében 
folyna tovább mindaddig, amíg a megfelelő személyi feltéte-
lek egy-egy szakon az egyetemi szinthez nem biztosíthatók.
Az egyetem alapításához a feltételek megteremtésén túl 
parlamenti döntés is szükséges, amelyhez a kormány, min-
denekelőtt a kultuszminisztérium támogatását kérjük!
Emellett azonban a legfontosabb a győri társadalom össze-
fogása, áldozatvállalása. Enélkül nem valósulhat meg a régi 
álom, ezzel a háttérrel azonban senki nem akadályozhatja 
meg, hogy beteljesüljön.” 

A legfontosabb a győri társadalom 
összefogása, áldozatvállalása. 
Enélkül nem valósulhat meg a régi álom, 
ezzel a háttérrel azonban senki nem 
akadályozhatja meg, hogy beteljesüljön.
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Az előzményekhez tartozik, hogy a Frigyes-lak-
tanyát Győr Város Önkormányzata nemes 
gesztusként térítésmentes vagyonátadás for-

májában adta az Universitas-Győr Alapítvány tulajdonába. 
Ezzel eldőlt az a kérdés is, hogy a város a több konkuráló 
egyetemalapítási lehetőség közül a Széchenyi István Főiskola 
egyetemmé alakulása mellett foglalt állást. Ugyanekkor eldőlt 
az is, hogy a volt Frigyes-laktanya tömbje reális gazdasági szá-
mítások alapján nem lesz egyetemi kampusz.
Az ingatlanok értékesítéséből származó 202,5 millió forint 
bevétel viszont – most már nemcsak sejtjük, hanem látjuk is – 
évtizedekre megalapozta az alapítvány céljainak teljesítését, 
amely a nyilvános közhasznúsági jelentésekből is nyomon 
követhető. Az évek során az alapítvány természetesen szá-
mos egyéb címzett és szabad felhasználású támogatáshoz 
jutott, s élvezi a közhasznú szervezeteket megillető, a sze-
mélyi jövedelemadóból felajánlható 1 százalékból (szja1%) 
származó bevételeket is.
Együttműködésünk következő szakasza 1998-ban más for-
mában is folytatódott. Ebben az évben új kuratórium és 
felügyelőbizottság alakult. Nagy megtiszteltetésnek tartom, 
hogy a felügyelőbizottság elnökeként két kitűnő és köztisz-

teletben álló szakemberrel, Égert Jánossal és Szabó István-
nal, a Szintézis igazgatójával „őrködhetünk” az alapítvány 
kuratóriumának tevékenysége felett. Ez már csak azért is 
inkább örömteli, mint kockázatos feladat, mert a kuratórium 
Szekeres Tamás és Balogh József társelnökök vezetésével, 
korábban Szily István, jelenleg pedig Tóth Eszter titkárok 
naprakész ügyintézésével méltó megvalósítói az alapítvány 
céljainak és feladatainak. A kurátorok városunk gazdasági és 
szellemi életének kiválóságai, akik a maguk területén már bi-
zonyították rátermettségüket, józan ítélőképességüket, s ezt 
kamatoztatják az alapítvány irányításában. Nem szeretnék 
megfeledkezni Winkler Csaba kommunikációs vezető és „do-
kumentarista” érdemeiről sem, számomra évtizedek múltán 
is ő a fő összekötő az egyetemmel.
Korábban állandó meghívottként szerencsém volt részt ven-
ni a kuratóriumi üléseken, ahol megtapasztalhattam azt a 
profizmust, szakszerűséget és lényeglátást, amellyel a tes-
tület végezte munkáját. Prudens gazdálkodásuk eredmé-
nyeként ambiciózus oktatók és tehetséges hallgatók százai 
– köztük, büszkeségemre joghallgatóként, Bence fiam is – 
részesültek karrierjük, tanulmányaik szempontjából jelentős 
anyagi támogatásban. Sajnos, a kurátorok között vannak, 

JOGI TANÁCSADÓKÉNT KEZDŐDÖTT A KAPCSOLAT

MEGTISZTELTETÉS  
AZ ALAPÍTVÁNYI 

MUNKA

AZ UNIVERSITAS-GYŐR ALAPÍTVÁNNYAL MÁR AZ ALAPÍTÁS IDŐSZAKÁBAN, 
AZ 1990-ES ÉVEK ELEJÉN KAPCSOLATBA KERÜLTEM, AMIKOR IS SZEKERES 

TAMÁS FŐIGAZGATÓ JOGI TANÁCSADÓNAK KÉRT FEL A VOLT FRIGYES-LAKTANYA 
ÉPÜLETEGYÜTTESÉNEK EGY ISMERT GYŐRI ÉPÍTŐIPARI VEGYESVÁLLALAT RÉSZÉRE 

TÖRTÉNŐ ELADÁSÁHOZ.

FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS
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A Frigyes-laktanyát Győr Város 
Önkormányzata nemes gesztusként 
térítésmentes vagyonátadás formájában 
adta az Universitas-Győr Alapítvány 
tulajdonába. Ezzel eldőlt az a kérdés 
is, hogy a város a több konkuráló 
egyetemalapítási lehetőség közül a 
Széchenyi István Főiskola egyetemmé 
alakulása mellett foglalt állást. 
Ugyanekkor eldőlt az is, hogy a volt 
Frigyes-laktanya tömbje reális gazdasági 
számítások alapján nem lesz egyetemi 
kampusz. Az ingatlanok értékesítéséből 
származó 202,5 millió forint bevétel 
viszont – most már nemcsak sejtjük, 
hanem látjuk is – évtizedekre megalapozta 
az alapítvány céljainak teljesítését.

akikkel már nem találkozhatunk – közülük is különösen fájó 
számomra Halbritter Mátyás hiánya. A kuratóriumi ülések 
hivatalos napirendjét követő „világmegváltó” beszélgetések 
maradandó élményként élnek emlékezetemben. Ugyanez 
megszokott a felügyelőbizottsági ülések keretében is iro-
dámban, némi pogácsa és egy pohár bor mellett.
Ha már a kuratóriumi ülések napirendjénél tartunk, a múlt 
színes emlékei közül felsejlik a kurátorok megdöbbent és 
egyúttal álmélkodó ábrázata, amikor a támogatandó tudo-
mányos témák között a titkár ismertette Ruppert István ta-
nár úrnak az orgonapedálról írandó DLA dolgozati témáját. 
Mi tagadás, sok akadékoskodás nem volt, némi szellemes-
kedés annál inkább. Viszont a támogatás birtokában Rup-
pert tanár úr a témából 2005-ben sikeresen DLA tudomá-
nyos fokozatot szerzett.
A terjedelem sajnos gátat szab a feltoluló emlékek további 
sorolásának, így csak köszönni tudom, hogy az alapítvány 
érdekében lehetőségeim szerint bármit is tehettem. Az 
egyetem vezetésének külön köszönöm, hogy talán ezzel 
összefüggésben is 2015-ben a Pro Universitate kitüntetés-
re érdemesített. Ez arra kötelez, hogy amíg szükség mutat-
kozik rá és egészségem engedi, a jövőben is segítsem az 
alapítvány céljainak megvalósítását. 

Dr. Havasi Dezső
ügyvéd,

a Győr-Moson-Sopron megyei
Ügyvédi Kamara elnöke



MEGOLDÁS ÖTLETROHAMOK ÉS ÍGÉRGETÉSEK UTÁN

HOGYAN LETT EGYETEM   
A FRIGYES-LAKTANYÁBÓL?
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A GYŐRI VÁROSKÖZPONT KÉT RÉSZÉT ÖSSZEKÖTŐ HÍD ÉS UTCA MELLETT SZINTE 
AZ ÖSSZEDŐLÉS HATÁRÁN VOLT AZ EZREDFORDULÓIG A XIX. SZÁZAD VÉGÉN –  

A HISTORIZMUS STÍLUSÁBAN – ÉPÜLT FRIGYES-LAKTANYA 9 ÉPÜLETE. AZ ÉPÜLETEK 
LÉTESÍTÉSE – EGY, AZ 1960-AS ÉVEKBEN EMELT KONYHA KIVÉTELÉVEL – TELJES 
EGÉSZÉBEN GYŐRI MÉRNÖKÖK, KIVITELEZŐK NEVÉHEZ KÖTŐDIK. A TERVEZŐ 

RIEGER ERVIN, AZ ÉPÍTŐMESTER BOÓR NÁNDOR VÁLLALKOZÓ, AZ ÉPÍTÉSVEZETŐ 
DOLLBERGER JÁNOS VOLT. A LAKTANYÁT ÖREGDIÁKUNKRÓL, HABSBURG FRIGYES 

FŐHERCEGRŐL (1856–1936) NEVEZTE EL A VÁROS. A NÉVADÓ BÁNYÁSZATI, 
ÓVÁRON TEJGAZDASÁGI, KÉZMŰVES (ASZTALOS) MESTERSÉGET TANULT.

SZÖVEG: WINKLER CSABA  I  FOTÓ: LEIER



Winkler Csaba archív felvétele jól tükrözi a Frigyes-laktanya 
épületeinek 30 évvel ezelőtti állapotát. Óriási a kontraszt  
a jelenlegi „városi gyöngyszemmel”...
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Az eddigi több mint 120 év alatt a magyar kato-
nákon kívül 1919–1920-ban a román, 1945–
1948 és 1957–1989 között a szovjet hadse-

reg használta a laktanyát. Valószínű, az épületek rohamosan 
romló állapota is szerepet játszott abban, hogy az 1980-as 
évek elejétől a szovjet hadsereg ott lévő alakulata szinte fo-
lyamatosan szeretett volna megválni a városközpontot csú-
fító laktanyától. A MÁV tisztképzőként hasznosította volna a 
még elviselhető állagú épületeket, de már akkor is a pénzhi-
ány határolta be a lehetőségeket.
A szovjetek az első csapatcsökkentés keretében már 
1989 elején kiköltöztek hét épületből, ám 1995 nyaráig 
igazából nem volt megvalósítható, anyagilag is kellően 
alátámasztott hasznosítási javaslat. A Honvédelmi Minisz-
térium 1989 és 1994 között csak valamilyen (felső)oktatá-
si célú hasznosítás esetén tekintett volna el az esetleges 
értékesítésből származó bevétel felének elvonásától. Pe-
dig ötletekben nem volt hiány. Az Universitas Arraboni-
ensis Alapítvány az Arrabona Tudományegyetem helyéül 
szerette volna térítés nélkül megkapni a várostól a közel 
13 ezer négyzetméter összterületű épületeket, s ebben 
jó nevűnek tartott bel- és külföldi bankok, pénzügyi cso-
portok jelentették volna a garanciát. Mivel a szinte folya-
matosan beígért dollármilliók soha nem érkeztek meg, az 
ötletroham 1993 őszén egy részletesebben soha ki nem 
munkált, kissé homályos pénzügyi hátterű Európai Kör-
nyezetvédelmi Központ megvalósításának ígéretével foly-
tatódott. Közben az idő múlt, s a havi 300 ezer forintos 
őrzési díj is megoldást sürgetett. 
Amikor 1993. február 20-án az Universitas-Győr Alapítvány-
nak a győri egyetem megvalósítását menedzselő program-
járól, támogatásáról tárgyalt a városi közgyűlés, először a 
Frigyes-laktanyát kínálták a városatyák a széchenyis törek-
vések támogatására. De az ülésnap délelőttjén hirtelen vál-
tozott a helyzet. Bennfentesek szerint, egy önmagát egy régi 
hercegi család leszármazottjának mondó támogató – soha 

meg nem érkező – több tízmillió dolláros csekket ígért a lak-
tanya épületeinek felújítására, s az azóta megszűnt Arrabo-
na Alapítvány támogatására.
1995 márciusának közepén dr. Szekeres Tamás, a Széchenyi- 
főiskola főigazgatója – mivel az addigi elképzelések nem vol-
tak sikeresek – az Universitas-Győr Alapítvány kuratóriuma 
nevében a volt Frigyes-laktanya területének egyetemi célú 
hasznosítását javasolta a város vezetőinek. 
Az egyetemi célú hasznosítás már 1920-ban felmerült: ideá-
lis helyszínnek tűnt az épületegyüttes a Pozsonyi Tudomány-
egyetem közel egy évig a győri vasútállomáson veszteglő fel-
szerelésének az elhelyezésére. De a laktanyában akkor még 
románok voltak... 1945 után a Keleti Kereskedelmi Főiskola 
és a Felső Építőipari Iskola céljait is szolgálhatta (volna) az 
épület, de a Vásárhelyi Pál Műszaki Népi Kollégium is csak 
néhány hónapig működhetett itt 1948 őszén. 
A győri közgyűlés 1995 nyarán szinte közfelkiáltással – a két 
évvel azelőtt megszavazott 200 millió forintos támogatásból 
még hátralévő 130 millió Ft ellentételezéseként – egyetemi 
hasznosítási célra az Universitas-Győr Alapítvány tulajdoná-
ba adta a Frigyes-laktanya 2,7 hektáros területét, épületeit. 
Az alapítvány nyugat-európai ingatlanfejlesztő cégeknél me-
nedzselte a laktanya hasznosítását, szakmai újságokban hir-
detett, így került az épületegyüttes és a terület a MISCHEK 
Kft., majd egy aacheni ingatlanfejlesztő cég, végül 2005-ben 
a Leier tulajdonába. A terület ma Győr egyik legelegánsabb 
része, üzleti övezet. Az Universitas-Győr Alapítvány – mint 
takarékos és hatékony szervezet – az eladásból befolyt 
pénzzel teremtette meg az egyetemi program gyakorlati 
megvalósításának anyagi hátterét. A sikerhez kellett a város 
vezetésének folyamatos támogatása, a győri és a térségi cé-
gek aktív közreműködése, szerepvállalása.
Így lett, így lehetett a Frigyes-laktanyából, pontosabban 
annak – az Universitas-Győr Alapítvány által szakszerűen 
szervezett, menedzselt – eladásából származó összegből 
Győrött egyetem. 
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Leier tulajdonába. A terület ma Győr egyik legelegánsabb része, üzleti övezet.



Győr: a város a rendszerváltásig 
a magyar ipar egyik fellegvá-
ra, a szocialista nagyvállalatok 

egyik gyűjtőhelye. Az események elso-
dorták a cégeket és a város öntudatát. 
Mély depresszióba süllyedt évekig, s 
egy elveszett 50 év feletti korosztályt 
hagyott maga után.
’95 körül enyhült a helyzet. Ez az az idő-
szak, amikor egy közösség, egy város 
mozgósítja belső erőforrásait. A belsőket!
Még nincsenek itt a nagy nyugati multi 
cégek megmondó emberei. Talán az ol-
vasók már el sem hiszik, hogy egy autó- 
gyár néhány tucat emberrel egy aján-
dékhodály sarkában szorgoskodik…
Ilyenkor kellenek a célok! Ami for-
málja a közösséget, ami mögé oda 
lehet állni! Amin vitatkozni lehet és 
kell. Ami formálja a közösséget és a 
demokráciához vezet. Vagy ez már 
a demokrácia. Kellenek a letelepe-
dő cégek, mert kell a munkahely. 
De kell valami más is! Az oktatás, a 
kultúra területén! Egy depresszió- 
ból alig feltápászkodott városban. Az 
embereknek elég volt a múltból. Jövő 
kell! A kép! A vízió!

Ekkoriban, a '90-es évek második felé-
ben keresett meg dr. Szekeres Tamás 
azzal, hogy az Universitas-Győr Alapít-
vány kuratóriumi munkájában vegyek 
részt. Ez már az első percben mélyen 
megérintett.  Hiszen – gondoltam 
– van-e, lehet-e győri, aki ne értene 
egyet egy ilyen CÉLLAL?
Az Universitas-Győr Alapítvány két bá-
zisra épült: a Közlekedési és Távközlé-
si Műszaki Főiskolára és a városra. A 
cél, hogy legyen Győrben egyetem. A 
munka egyik célja a főiskola szakmai 
szintjét javítani, ösztöndíjak odaítélé-
se: lakhatás (lakás) a nem győri („nagy 
neveknek”) jövőbeli oktatóknak.
Számomra fontosabb munka volt a lob-
bizás, a döntéshozók megtalálása, megy-
győzése. Feltérképezése, hogy mi kell az 
induláshoz, s mi az a pont, ahol a város-
nak egyeteme lesz. Kialakult két út, két 
irány, két patrónusi kör, és vita, vita, vita.
Az egyik javaslat (nevezzük Pozsgay 
Imre-javaslatnak) kell egy Campus, a 
volt orosz laktanyát (ma Leier Köz-
pont) felújítani, importálni nem kevés 
embert Budapestről, s ehhez megsze-
rezni az iszonyatos sok pénzt.

A másik javaslat (nevezzük Szekeres- 
javaslatnak) pragmatikus. Van a 
főiskola, mint bázis. Mi az a mini-
mális, de szükséges ember, esz-
köz, pénz, amivel elindulhat és 
majd lépésről lépésre fejlődhet 
a már létező egyetem.
Személyesen egész életem 
arról szólt, hogy a 0-ból eljut-
ni az 1-re sokkal nagyobb és 
nehezebb feladat, mint 1-ről 
a 2-re. Így meggyőződésem 
alapján a Szekeres javaslatot 
igyekeztem erőmhöz mérten 
támogatni. Teltek az évek és 
lényeges előrelépés (azaz 
egyetemmé válás) nem tör-
tént. Rendszeresen a kuratóri-
um kiváló tagjainak igyekeztem 
a figyelmét felhívni, nehogy in-
nen menjünk nyugdíjba.
Mégis ahogy közeledtünk a vég-
játékhoz, annál több ügy került 
a politika látókörébe. Ezek ki-
sebb-nagyobb ügyek voltak, de 
kiemelkedett belőlük a „megala-
kulás első Rektorának ügye”. 
Számomra életre szóló élmény, 

ÉLETRE SZÓLÓ ÉLMÉNY

MI VAN
A CÉL UTÁN?

AZ EMLÉKEZET CSALÓKA! BENNEM ÍGY MANIFESZTÁLÓDOTT, AHOGY 
MEGPRÓBÁLTAM KÉT ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL ELŐHÍVNI ÉS LEÍRNI.

FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS
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hogy az „ÜGY” kitalpalója, összefogója, 
motiválója a politikai vezetésnek nem 
volt megfelelő. Így közelről láttam az 
emberi nagyságot. Egy embert, aki ál-
mát, „gyerekét” fontosabbnak tartotta 
a saját karrierjénél, s visszalépett.
És lett egyetem, s lett dr. Czinege Imre, 
az első Rektor, aki egyébként kiváló tu-
dós és ember.
Szerencsére az életben (mint az amerikai 
ifjúsági filmekben) néha van happy end. 
Később dr. Szekeres Tamás rektor lett és 
éveken át fejlesztette, bővítette azt a mű-
vet, amit Széchenyi István Egyetemnek 
nevezünk. A mi egyetemünknek. 
Mi van a CÉL után? 
Számomra az Universitas-Győr Ala-
pítványnak a munkája véget ért, mert 
elérte a célját, amire én vállalkoztam.
De van még cél másoknak. A maiaknak. 
Kívánok nekik sok sikert munkájukhoz!
Végszóként: büszke vagyok arra, hogy 
ebben a munkában dr. Szekeres  
Tamással együtt dolgozhattam, akit a 
XX. század végi Győr egyik legnagyobb 
alakjának tartok. 

Jancsó Péter 
elnök-vezérigazgató, Graboplast Zrt.  

az Universitas-Győr Alapítvány  
Kuratóriumának tagja (1995–1998)

Számomra fontosabb 
munka volt a lobbizás, 
a döntéshozók 
megtalálása, meggyőzése. 
Feltérképezése, hogy mi 
kell az induláshoz, s 
mi az a pont, ahol a 
városnak egyeteme 
lesz. Kialakult két út, két 
irány, két patrónusi kör, 
és vita, vita, vita.
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Ez lehet a kezdőpontja a több mint 25 
éves kapcsolatunknak. Innen felgyor-
sultak az események. A következő 

lépés egy 120 gépes terem berendezése 
volt 1995-ben. Ez a legendás „C100”. Nagy 
sikere volt. Országos hírű lett, mert egye-
temen együtt ekkora park nem volt, maxi-
mális kihasználtsággal működött.
1994-ben a főiskola és az Universitas-Győr 
Alapítvány elhatározta, hogy létesít egy 
kft.-t, amely az oktatáson kívüli tevékeny-
ségeket végzi, amely nehézkesen finanszí-
rozható az állami költségvetésből. De az 
alapításhoz kellett egy külső vállalkozó cég 
is. Így lettünk az Universitas-Győr Kft. egyik 
alapítója. A következő években a kft. által 
kiadott főiskolai jegyzetek utolsó oldalán 
cégünkkel, a Szintézis logójával – reklám-
ként – találkozhattunk. Ezzel a jegyzetellá-
tás finanszírozásában vettünk részt. 
2008-ban az egyetemen megalakult 

a Gazdasági Tanács (GT). A Szenátus 
engem is taggá delegált, majd az első 
ülésen megválasztottak elnöknek. A 
GT győri tagjait érdemes felsorolni: dr. 
Szekeres Tamás, Barth János gazdasági 
főigazgató, Horváth Péter, a Révai-gim-
názium igazgatója, Olaf Kupke, az Audi 
Hungaria személyügyi igazgatója, Szabó 
István. A 2012-es választáskor tag lett 
Pintér István, dr. Havasi Dezső, míg a GT 
titkára dr. Filep Bálint, majd később dr. 
Kovács Zsolt lett. A személyek mindegyi-
ke garancia volt a magas szintű, az egye-
temet támogató kreatív munkára. A GT 
elnökeként állandó meghívottként részt 
veszek a Szenátus munkájában.
2007 óta a Vállalkozók Országos Szövet-
ségének Győr-Moson-Sopron megyei 
társelnöke vagyok. Minden lehetséges 
formában támogatom az együttműkö-
dést, a közös gondolkodást az egyetem 

és a vállalkozók között. Közös rendezvé-
nyeket szervezünk, ahová országos veze-
tőket, szakembereket, elemzőket hívunk 
meg előadónak. Már több, mint 10 éve 
a megyei Príma ünnepséget is az egy-
kori Zsinagógában tartjuk, s lehetőséget 
biztosítunk a zeneművészjelölt-hallgatók 
koncertbemutatkozására.
Az egyetem, a Matáv és a Szintézis ösz-
szeállásával 150 mozgáskorlátozott szá-
mára rendeztünk online számítógépes 
oktatást, ahol az Informatikai Tanszék 
biztosította az oktatást, a Matáv az in-
ternetet és a Szintézis a mobil számítás-
technikát.
A szakmai együttműködés, a közös pá-
lyázatok, a több tucat practingos hallgató 
szintén a közös munka gyümölcse. Az 
egyetemen az Intel és a Szintézis támo-
gatásával – az országban az elsők között 
– épült ki a WIFI közösségi hálózat.

BERENDEZÉSSEL KEZDŐDÖTT KAPCSOLAT

FONTOS 
A SZÍNVONALAS OKTATÁS

AZ AKKOR MÉG SZINTÉZIS KFT. AZ 1990-ES ÉVEK KÖZEPÉN MÁR ORSZÁGOSAN ELISMERT 
INFORMATIKAI CÉG VOLT – CÉGCSOPORTKÉNT MŰKÖDVE, KIRENDELTSÉGEKKEL, SZÁMOS BEL- 

ÉS KÜLFÖLDI LEÁNYVÁLLALATTAL. A SZÉCHENYI-FŐISKOLA INFORMATIKAI TANSZÉKÉNEK AKKORI 
VEZETŐJE, DR. JÁMBOR ATTILA KERESETT MEG, HOGY TALÁLJUNK KI VALAMI OKOSAT, MERT AZ 
OKTATÁSHOZ SZÜKSÉG LENNE JÓL FELSZERELT SZÁMÍTÓGÉPES TEREMRE. A MEGBESZÉLÉS 

EREDMÉNYEKÉNT BERENDEZTÜNK 20 DB IBM AT PC-VEL EGY OKTATÓTERMET A D ÉPÜLET ELSŐ 
EMELETÉN, A FOLYOSÓ VÉGÉN. EZZEL EGY JÓ STARTLEHETŐSÉGET BIZTOSÍTOTTUNK. AKKOR 

EGY-EGY ILYEN SZÁMÍTÓGÉP TÖBB HAVI MUNKABÉRNEK MEGFELELŐ ÖSSZEGBE KERÜLT!

FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS
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Miért támogatom teljes mellszélességgel az 
egyetemet, az Universitas-Győr Alapítványt? – 
kérdezik tőlem a vállalkozók. Győrnek és nekünk, 
a gazdasági élet szereplőinek fontos, hogy 
magas szintű oktatást végző egyetemünk 
legyen. Mai és leendő munkatársaink, 
kollégáink nagy részét az egyetemről várjuk és 
fogadjuk. Nem mindegy a felkészültségük.

Miért támogatom teljes mellszélesség-
gel az egyetemet, az Universitas-Győr 
Alapítványt? – kérdezik tőlem a vállalko-
zók. Győrnek és nekünk, a gazdasági élet 
szereplőinek fontos, hogy magas szintű 
oktatást végző egyetemünk legyen. Mai 
és leendő munkatársaink, kollégáink 
nagy részét az egyetemről várjuk és fo-
gadjuk. Nem mindegy a felkészültségük.
Külön ki kell emelnem és köszönetet kell 
mondanom dr. Szekeres Tamás rektor-
nak, mert munkájával, hozzáállásával 
lehetővé tette, hogy az egyetemért dol-
gozhattam! 

Szabó István 
villamosmérnök, közgazda, 

Szintézis Informatikai Zrt. elnöke, 
az Universitas-Győr Nonprofit Kft. 

Felügyelő Bizottságának tagja (1994-), 
a Széchenyi István Egyetem Gazdasági 

Tanácsának elnöke



A kuratóriumi lehetőség és 
munka sokkal többet adott 
annál, mint azt vártam. A ko-

rábbi kuratóriumi tagok elkötelezett-
sége, a főiskola vezetésének elszánt 
törekvései a korábbi meggyőződése-
met tovább erősítették. Bevallom azt is, 
hogy rengeteget tanultam az ott folyó 
beszélgetésekből, vitákból, vezetői ma-
gatartásból, amiért örökre hálás leszek 
a tagoknak.
Egyértelművé vált, hogy Győr, a legna-
gyobb győri cégek, befolyásos értelmi-
ségiek egyaránt az egyik legfontosabb 
innovációnak tartják azt, hogy a főiskola 

egyetemmé váljon, a képzési kör széle-
sedjen, az oktatók és a hallgatók tudo-
mányos lehetőségei bővüljenek. Ezt biz-
tosíthatták azok a források, amelyek az 
intézménnyel kapcsolatban álló, a hall-
gatókat állásokkal váró vállalatoktól, volt 
főiskolások egyéni felajánlásaiból, pályá-
zatokból egyre nagyobb léptékben álltak 
rendelkezésre. Az alapítvány ösztöndíja-
kat biztosított tanároknak tudományos 
fokozatok megszerzéséhez, hallgatói 
teljesítmények elismeréséhez, külön-
féle programok megrendezéséhez. A 
tanulmányi támogatásokon túl figye-
lembe vette a sport, a kultúra, a szabad- 

idő, a Hallgatói Önkormányzat általi 
jogos igényeket, hiszen az egyetem-
mé válás célja eggyé vált egy komplex, 
országhatáron is átívelő, regionális fel-
sőoktatási központ kialakításával.
Aztán eljött a nagy nap, megkaptuk az 
értesítést, hogy sikerült. Megszületett 
a döntés, amire hosszú éveken keresz-
tül vártunk nagyon sokan. Az erőfeszí-
tések meghozták eredményüket. Az 
egyetemmé válással, s az azt követő 
nagyszabású fejlesztésekkel, a győri és 
a nyugat-dunántúli régió tehetséges 
műszaki, gazdasági, jogi, zenei, egész-
ségügyi érdeklődésű diákjainak kifeje-

FŐISKOLÁBÓL EGYETEM

SOKAK 
LEGFONTOSABB 

INNOVÁCIÓJA

1995 ŐSZÉN KÉRT FEL SZEKERES TAMÁS FŐIGAZGATÓ, HOGY VEGYEK RÉSZT AZ 
ALAPÍTVÁNY MUNKÁJÁBAN, KURATÓRIUMI TAGKÉNT. MIVEL ABBAN AZ ÉVBEN 

VÁLASZTOTTAK A RÉVAI MIKLÓS GIMNÁZIUM IGAZGATÓJÁNAK, ÖRÖMMEL 
FOGADTAM A FELKÉRÉST. ÚGY GONDOLTAM, HOGY ÍGY SOKKAL JOBB RÁLÁTÁSOM 

LESZ A FŐISKOLA ÉLETÉRE, S EZEK A TAPASZTALATOK A RÉVAI ÉLETÉBEN IS 
HASZNOSAK LEHETNEK. GYŐRI SZÜLETÉSŰ LOKÁLPATRIÓTAKÉNT TANÚJA VOLTAM 

A KÖZLEKEDÉSI ÉS TÁVKÖZLÉSI MŰSZAKI FŐISKOLA GYŐRBE KÖLTÖZÉSÉNEK, 
FEJLŐDÉSÉNEK – S ELKÖTELEZETT HÍVE AZ EGYETEMMÉ VÁLÁSNAK.

FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS
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Az egyetemmé válással, s 
az azt követő nagyszabású 
fejlesztésekkel, a győri és 
a nyugat-dunántúli régió 
tehetséges műszaki, 
gazdasági, jogi, zenei, 
egészségügyi érdeklődésű 
diákjainak kifejezetten 
jó lehetőségük nyílt arra, 
hogy akár lakóhelyükhöz 
közel, egy nagyon 
jól élhető városban, 
kifejezetten jó körülmények 
között tanuljanak, fejlesszék 
képességeiket.

zetten jó lehetőségük nyílt arra, hogy akár 
lakóhelyükhöz közel, egy nagyon jól élhető 
városban, kifejezetten jó körülmények kö-
zött tanuljanak, fejlesszék képességeiket.
Személy szerint köszönöm a lehetőséget, 
hogy a kuratórium tagjaként átélhettem 
ezt a fontos, és nagyon szép időszakot. 

Horváth Péter
a Révai Miklós Gimnázium igazgatója,  

a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke,  
az Universitas-Győr Alapítvány  
Kuratóriumának tagja (1996-),  

a Széchenyi István Egyetem  
Gazdasági Tanácsának tagja

30 ÉVES AZ UNIVERSITAS-GYŐR ALAPÍTVÁNY



KÜLSŐ SZEMLÉLŐBŐL DÖNTÉSHOZÓ

MOZAIKOK  
AZ ALAPÍTVÁNY 
TÖRTÉNETÉBŐL
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Az Universitas-Győr Alapítvány 
történetének első 11 éve 
egybefonódott a Széchenyi 

István Főiskola egyetemmé válási felté-
teleit kialakító időszakkal, melynek során 
az alapítvány rengeteget segített az in-
tézménynek. Ezt a korszakot még külső 
szemlélőként éltem át, hiszen csak a 2000 
szeptemberében kezdődő tanévtől let-
tem az egyetem tanára. Az első meglepe-
tés 1994-ben érte a felsőoktatási közvéle-
ményt, amikor a Széchenyi István Főiskola 
gazdasági képzés indítására nyújtott be 
előterjesztést. Sok akadály legyőzésével 
sikerült az áttörés, először megindult a 
főiskolai szintű képzés, majd ezt követte 
az egyetemi szak akkreditációja 1997-ben. 
A másik nagy küzdelem a jogászképzés 
Győrbe telepítése volt, melybe az alapít-
vány egyenrangú szerződő partnerként 
kapcsolódott be az ELTE és a SZIF mellett. 
A kihelyezett képzési hely többletköltsé-
geit az alapítvány vállalta, így indulhatott 
meg az oktatás 1995 szeptemberében, 
majd megtörtént a jogászképzés saját ha-
táskörbe emelése 2001-ben. Az egyetemi 
akkreditáció feltétele volt a megfelelő szá-

mú rangos, minősített oktató részvétele is 
a képzésben. Ennek Győrbe vonzásában 
is elévülhetetlen érdemei voltak az alapít-
ványnak, ugyanis anyagi támogatása sokat 
jelentett a színvonalas oktatói kar kialakí-
tásában. Bizonyára az alapítvány integráló 
szerepe is hozzájárult ahhoz, hogy a par-
lamenti jóváhagyás folyamatában a győri 
képviselők egységesen támogatták az 
egyetem ügyét, így alakult ki a szavazás so-
rán a példátlan 97,2 százalékos többség.
Az egyetemmé válás után már közvetlen 
együttműködés volt az Universitas-Győr 
Alapítvány Kuratóriuma és rektorként köz-
tem. Közösen hoztuk meg a fontos dön-
téseket, melyek mind az egyetem meg-
erősödését szolgálták. Öröm számomra, 
hogy az alapítvány aktív támogatásával a 
legújabb felsőoktatási rangsorban a ne-
ves hazai egyetemek mellett a Széchenyi  
István Egyetem is szerepel. Ennél szebb 
jubileumi ajándékot az alapítvány nem is 
kaphatott volna! 

Dr. Czinege Imre
professor emeritus,  

a Széchenyi István Egyetem  
első rektora (2002–2005)

Öröm számomra, 
hogy az alapítvány 
aktív támogatásával 
a legújabb 
felsőoktatási 
rangsorban a neves 
hazai egyetemek 
mellett a Széchenyi 
István Egyetem is 
szerepel. Ennél szebb 
jubileumi ajándékot 
az alapítvány nem is 
kaphatott volna!

AZ UNIVERSITAS-GYŐR ALAPÍTVÁNY 30 ÉVES 
JUBILEUMÁRA EMLÉKEZVE 2001. DECEMBER 11. 
JUT AZ ESZEMBE, AMIKOR AZ ORSZÁGGYŰLÉS 

A SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLÁT EGYETEMI 
RANGRA EMELTE. VAGY MÉG FELEMELŐBB VOLT 
A 2002. FEBRUÁR 4-I EGYETEMAVATÓ ÜNNEPSÉG, 
MELYEN PÁLINKÁS JÓZSEF MINISZTER ÚR ÁTADTA 

AZ EGYETEM ALAPÍTÓ OKLEVELÉT. VAJON MIT 
ÉREZHETTEK AKKOR A KÖZÖNSÉG SORAIBAN ÜLŐ 

ALAPÍTÓK? EGY ÁLOM MEGVALÓSULÁSÁT, EGY 
CÉLTUDATOS MUNKA EREDMÉNYÉT LÁTTÁK? VAGY 
AZ ÚJABB KIHÍVÁSOKRA KÉSZÜLTEK MÁRIS? A CÉLT 
AZ ALAPÍTÓK ELÉRTÉK, EZZEL AZ ÜNNEPSÉGGEL 

LEZÁRULT EGY KÜZDELMES KORSZAK.

FOTÓ: FARKAS CSABA



Egyetemi éveim során, főleg Simo-
nyi professzor nagyszerű elekt-
ronfizikai előadásait hallgatva és 

Ferenc Csaba tanár úr tanácsára – aki a 
jövőt az integrált áramkörök korszaka-
ként jellemezte – tanulmányaim máso-
dik felére a félvezető- és vákuumtech-
nika ágazatot választottam. 
Diplomatervezőként első utam a 
Tungsram híres 17-es épületébe ve-
zetett, ahol a félvezető eszközök ku-
tatása és gyártása folyt. Diplomám 
birtokában az MTA Központi Fizikai 
Kutatóintézet Szilárdtest Kutató Inté-
zetében kaptam állást. Az intézetből 
néhány évvel később kivált Mikro- 
elektronikai Kutató Intézet egyik tag-
jává vált a magyar mikroprocesszor 

megvalósítását célul kitűző LSI Kutató 
Fejlesztő Társulásnak.  
Gyulai József akadémikus akkori csa-
patában dolgozni kiváltságos helyzet 
volt. Rajongásom a félvezető mikro- 
elektronika iránt főleg abból eredt, 
hogy a technológiai alapoktól az in-
tegrált áramkör tervezés gyakorla-
táig szinte minden részletét meg le-
hetett ismerni ennek a szakmának. 
Első nemzetközi érdeklődést kiváltó 
publikációm például az ionimplantá-
cióval készített félvezető átmenetek 
lavina-letörési feszültségének számí-
tásával és annak kísérleti igazolásával 
foglalkozott, míg áramkör-tervezői te-
kintélyemre a 8080 mikroprocesszor 
áramköri felépítésének és tervezési 

elveinek feltárásával és tervezésével 
megbízott csapat tagjaként tettem 
szert. 
Amikor a nyolcvanas évek elején a Mik-
roelektronika Vállalat működni kezdett, 
elhagytam a csillebérci bázist, s a vállalat 
újpesti félvezető-fejlesztési ágazatának 
főkonstruktőreként dolgoztam a tüzet 
követő, első reménytelen év végéig. 
Munkavállalóként egy évet töltöttem a 
finnországi Oulu egyetemén, ahol egy 
lézersugárral programozható CMOS 
kapumátrix-csip tervezésére kaptam 
megbízást. Mint a számítógépes mik-
roelektronikai tervezést demonstráló 
kutatónak, egy kevés oktatási feladatot 
is el kellett látnom, de a felsőoktatás-
hoz történő igazi csatlakozásom csak a 

ELHAMVADT ÁLMOKBÓL OKTATÓI KARRIER

„FEJVADÁSZ” 
FŐIGAZGATÓ

TERMÉSZETESEN NEM ÜNNEPRONTÁSNAK SZÁNOM, DE AZ UNIVERSITAS-GYŐR 
ALAPÍTVÁNY EGYKORI TEVÉKENYSÉGÉRE TÖRTÉNŐ EMLÉKEZÉST EGY MEGLEPŐ, 

DE SZIKÁR TÉNNYEL KELL KEZDENEM. VILLAMOSMÉRNÖKI PÁLYAFUTÁSOM ELSŐ, 
KÖZEL KÉT ÉVTIZEDÉBEN FEL SEM MERÜLT BENNEM, HOGY A FELSŐOKTATÁSBAN 
TEVÉKENYKEDŐ FŐÁLLÁSÚ OKTATÓ LEGYEK. ERRE ENGEM A MIKROELEKTRONIKAI 

VÁLLALATOT ÉRT TRAGIKUS TŰZ KÉNYSZERÍTETT, MELYBEN RAJTAM KÍVÜL MÉG 
SZÁMTALAN KOLLÉGA ÉS SZAKEMBER ÁLMAI – SAJNOS VÉGÉRVÉNYESEN – 

ELHAMVADTAK.  MAGAM TÚLSÁGOSAN IS ELKÖTELEZŐDTEM A MIKROELEKTRONIKA 
IRÁNT, SZAKMÁT VÁLTANI NEM TUDTAM.

FOTÓ: FARKAS CSABA
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Egyik legfontosabb tennivalóm néhány éves 
főigazgatóságom idején a „fejvadászat”, azaz 
jó néhány magasan kvalifikált oktató-
kutató Győrbe csábítása volt. Ehhez a 
csáberőt lényegében az alapítvány biztosította, 
mind erkölcsiekben, mind anyagiakban is 
kifejezhető, nekik megígérhető és teljesíthető 
támogatások formájában. 

hazatérésem és a kandidátusi fokoza-
tom megszerzése után következett be, 
a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán. 
Ez már 1989-ben történt, s a kor-
társaim jól tudják, milyen időszak 
volt ez szinte mindnyájunk életében.  
A következő évben az intézmény ve-
zetésére kiírt pályázatot megnyerve, 
a Kandó főigazgatójaként megismer-
kedtem a magyar műszaki felsőok-
tatás vezető egyéniségeivel, köztük 
Szekeres Tamás főigazgató társam-
mal, akivel sok órát töltöttünk együtt 
a Főiskolai Főigazgatói Konferenciá-
nak és a Michelberger Pál professzor 
vezette Műszaki Rektori és Főigazga-
tói Kollégiumának gyakran rendezett 
ülésein. 



Akkor már létezett az Universitas-Győr 
Alapítvány, s ebből még a kívülálló is 
sejthette, hogy Győr városa egyetemet 
akar. Amikor a főiskolák helyzetével 
kapcsolatban kandós vezetői körben 
eszmét cseréltünk, a Széchenyi István 
Főiskola gyakran olyan intézményként 
került szóba, amely – elsősorban kép-
zési profiljának szélesítésével – egyre 
inkább vezető pozíciót követel magá-
nak a magyar főiskolák között. 
A számomra nem igazán sikeres kandós 
pályafutás lezárásául Szekeres Tamás 
kínált nekem új lehetőségeket Győr-
ben. Akkor nem tudhattam, de Győrbe 
szerződtetésemben jelentős szerepet 
játszott az alapítvány. Így 1994-ben egyi-
ke lettem a győri „intercity” oktatóknak. 
Ekkor már nyilvánvaló volt a főiskola 
és a város együttes elkötelezettsége az 
egyetemmé válás iránt. Az Automatizá-
lási Tanszék vezetőjeként hamarosan 
megbízást kaptam a tudományos fő-
igazgató-helyettesi feladatok ellátására 
is. Ettől kezdve az alapítványi kuratóriu-
mi ülések rendszeres résztvevője, illetve 
több napirendi pont előterjesztője let-
tem. Ahogy az idő haladt a századfordu-

ló felé, Szekeres Tamás és Balogh József 
polgármester társelnökök egyre sűrűb-
ben hívtak össze kuratóriumi ülést. 
Nyilvánvaló, hogy több mint húsz év 
távlatából a konkrét alapítványi határo-
zatok dolgában emlékeim már elhalvá-
nyodtak, de ennek az ünnepi számnak 
a szerkesztői nem is várják el tőlem a 
történeti hűséghez ragaszkodó tény-
szerűséget és objektivitást. Adatok és 
döntések ennek a kiadványnak más 
lapjain bizonyosan nagy számban meg-
találhatók, kuratóriumi jegyzőkönyvek-
kel dokumentálva. 
Az alapítvány a kilencvenes évek máso-
dik felében dúló politikai küzdelmek kö-
zepette képes volt a város és az egész 
megye politikusait felsorakoztatni a győri 
egyetem ügye mellé – arra ösztönözve 
őket, hogy az 1998-ban megalakult kor-
mány felsőoktatással foglalkozó politikai 
vezetői ne ellenezzék, sőt egy későbbi 
fázisban támogassák az első egyetemmé 
avanzsálni vágyó főiskola ügyét.  
Egyik legfontosabb tennivalóm néhány 
éves főigazgatóságom idején a „fejva-
dászat”, azaz jó néhány magasan kva-
lifikált oktató-kutató Győrbe csábítása 

volt. Ehhez a csáberőt lényegében az 
alapítvány biztosította, mind erkölcsi-
ekben, mind anyagiakban is kifejezhe-
tő, nekik megígérhető és teljesíthető 
támogatások formájában. Mellőzném a 
közreműködésemmel eredményesen 
Győrbe szerződtetett oktatók hosszú 
névsorát, de joggal állítom, hogy vala-
mennyien hozzájárultak az egyetemmé 
válás megvalósulásához és az egyetem 
későbbi sikereihez. Egy kollégánk nevét 
azonban mégis kiemelném. Ez a Szé-
chenyi István Egyetem első rektorának, 
dr. Czinege Imrének a neve, aki nem-
csak szakmai és vezetői tekintélyével, 
de a századforduló éveiben folytatott 
oktatáspolitikai tevékenységével is dön-
tő szerepet játszott a sikeres egyetem-
mé válási folyamatban. Kölcsönös biza-
lomra épülő barátságunk a kilencvenes 
évek elejétől ered: akkor ő a Bánki, én a 
Kandó főigazgatója voltam, s több más 
budapesti főiskola részvételével meg-
alakítottuk a Budapesti Polytechnikum 
elnevezésű főiskolai szövetséget. 

Keresztes Péter
volt főigazgató (1997–2001)

GYŐR A JÖVŐ EGYETEMI VÁROSA

A Széchenyi István Főiskola és az  
Universitas-Győr Alapítvány a saját tevé-
kenységének, céljainak minél szélesebb 
körben való megismertetésére „GYŐR  
A JÖVŐ EGYETEMI VÁROSA" címmel 1996-
ban egy multimédiás CD-t készített. A CD a 
főiskolát, a törekvéseit támogató Universitas- 
Győr Alapítványt és Győr városát mutatja be na-
rratív és leírt szövegek, fényképek és videofelvéte-
lek felhasználásával. A CD-t a III. Akadémiai Napon, 
1996-ban mutatták be. A CD-t a Győri Egyetem ügyét 
támogató személyek, cégek, intézmények kapták.
A CD elkészítésében közreműködött Jankovits Gyula 
(forgatókönyv, szerkesztés), dr. Gecsényi Lajos (Győr 
művelődéstörténete, iskolatörténete), Hajba Ferenc (Győr 
gazdasága és társadalma), Maróti Zsuzsanna (Győr gazda-
sága), dr. Ottófi Rudolf (távoktatás), Winkler Csaba (Széchenyi  
István Főiskola, Universitas-Győr Alapítvány). 
Fotók: Matusz Károly, Winkler Csaba. Munkatársak: Forrai Gábor,  
Nagy Zoltán, Révész Éva Gabriella, Revita TV (Győr), BMC Rádió 
(Győr), Generalsoft Kft. (Veszprém), Gardénia Klarinétegyüttes,  
vezető: Szabó András (Győr), Heckenast Tamás, Pandur Péter, 
Sztojalovszky BéIa (főszerkesztő).
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KLATSMÁNYI TIBOR – VARGA LÁSZLÓ ÖSZTÖNDÍJ

A Széchenyi István Egyetem két nagy tekintélyű, egykori pro-
fesszoráról elnevezett ösztöndíjat 2003-ban alapították. A 
két professzor kiemelkedő tevékenységét dr. Scharle Péter 
egyetemi tanár, dr. Koren Csaba egyetemi tanár és dr. Sze-
pesházi Róbert egyetemi docens, győri egyetemi oktatók e 
módon kívánták megörökíteni és megismertetni az utókor-
ral. Hosszú évekig anyagi támogatásukkal járultak hozzá az 
építő- vagy építészszakokon tanulók számára meghirdetett 
ösztöndíj fenntartásához. Az ösztöndíj forrását napjainkban 
az Universitas-Győr Alapítvány biztosítja.

Dr. Klatsmányi Tibor pro-
fesszor, az egyetem egykori 
Hídépítési és Fenntartási 
Tanszékének vezetője, aki a 
hídszerkezetek elméletével, 
számításával, a dinamikus 
hídvizsgálatok hazai elter-
jesztésével iskolateremtő 
módon járult hozzá a köz-
lekedésépítés ezen szak-
területének fejlődéséhez.

Dr. Varga László az egyetem 
nagy tekintélyű professzora-
ként, a Geotechnika Tanszék 
vezetőjeként, főigazgató-he-
lyettesként meghatározó sze-
repet játszott az intézmény 
oktatási és tudományos éle-
tében. Az általa alapított Geo-
technikai Szakmai Műhelyt 
nemzetközileg is a legértéke-
sebbek közt jegyzik. ■

WABERER’S–SZEMEREY ÖSZTÖNDÍJ

Magyarország legna-
gyobb és legkomplexebb 
logisztikai szolgáltatá-
sokat nyújtó vállalata a 
Waberer ’s–Szemerey 
Logisztikai Kft., mely a 
Waberer’s cégcsoporthoz 
tartozó Waberer’s Logisz-
tikai Kft. és a Szemerey 
Transport Zrt. 2012-ben 
létrejött fúziójával ala-
kult meg. A Széchenyi  
István Egyetem egykori 
hallgatói közül Szemerey Loránd volt az első, aki vállalko-
zóként ösztöndíjat alapított az Universitas-Győr Alapítvány 
keretein belül. Első alkalommal az 1998/99-es tanévben ve-
hetett át Szemerey Ösztöndíjat két, arra érdemes mérnök-
tanár szakos hallgató. ■

DR. SZIRAY JÓZSEF ÖSZTÖNDÍJ

A díj névadója a ma-
gas szintű elméleti 
szakmai felkészült-
ségét munkahelyein, 
a budapesti Számí-
tástechnikai Kutató 
Intézet és Innovációs 
Központban, a veszp-
rémi Nehézvegyipari 
Kutató Intézetben, az 
USA-ban vendégku-
tatóként a Stanford 
Egyetemen, a Kali-
fornia Egyetemen, s 
1996. április 1-jétől Győrött, a Széchenyi István Egye-
temen tette gyakorlati tudássá. Kutatási területe a lo-
gikai hálózatok hibadetektáló tesztjeinek a tervezése, 
oktatási tevékenysége a digitális jelző-vezérlő beren-
dezések rendszertervezése, logikai tervezése volt. 
Eredményes és sikeres oktatás-szervezési tevékeny-
sége, tantervek, tananyagok kidolgozása, a szakindí-
tási tananyagok kidolgozásának koordinálása mellett 
tagként részt vett a Magyar Tudományos Akadémia 
Doktori Tanácsának munkájában. Az informatika mel-
lett a szépirodalom, a novellák, esszék írása jelentette 
számára a virtualitásban a való világot. Dr. Sziray Jó-
zsefnek a győri egyetemen végzett közel két évtizedes 
szakmai munkája nagyban segítette, hogy az informa-
tikai szakok az egyetem meghatározó képzési profiljá-
vá váltak. Dr. Sziray József 2015 januárjában hunyt el. 
Életművét, emlékét a családja által alapított hallgatói 
ösztöndíj is őrzi. ■

HEGEDŰS GYULA TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ

A Széchenyi István Egye-
tem oktatóinak és kuta-
tóinak tudományos elő-
rehaladását 2007-től az 
Universitas-Győr Alapítvány  
dr. Hegedűs Gyula Tudo-
mányos Ösztöndíjjal is tá-
mogatja. Prof. dr. Hegedűs  
Gyula a Széchenyi István 
Egyetem jogelőd intéz-
ményének alapító főigaz-
gatója volt. Az ösztöndíj célja, hogy a tudományos 
fokozat megszerzését követően egyetemünk legtehet-
ségesebb, legrátermettebb 45 év alatti életkorú okta-
tói, kutatói tevékenységüket az intézmény tudományos 
műhelyeiben továbbfejlesszék, s vezető oktatóként ha-
tékonyan erősítsék az oktatást és a kutatást. ■



MEGÉRTE A FÁRADTSÁGOT

ÜGYVEZETŐ 
– ÉPÍTŐIPARI 

GYAKORLATTAL
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A főiskola egyetemi szintre 
történő emelésének céljával 
1990-ben jött létre az Uni-

versitas-Győr Alapítvány. Engem dr. 
Szekeres Tamás főigazgató kért fel az 
akkor alakult kuratórium titkári felada-
tainak ellátására. A megbízást – az ok-
tatási feladataim változatlan teljesítése 
mellett – örömmel elfogadtam.
A titkári feladatokat a kuratóriumi ülé-
sek szervezése, a döntések végrehaj-

tása, az adminisztratív és gazdasági 
ügyek intézése jelentette. Ez utóbbi-
ban nagy segítségemre volt Tabiczky 
Zoltán, a főiskola korábbi gazdasági 
igazgatója.
Az alapítvány az egyetemmé válást a 
személyi és tárgyi feltételek javításával 
tudta segíteni. A személyi feltételek ja-
vítása – hogy legyen megfelelő számú 
tudományos minősítéssel rendelkező 
oktató – céljából ösztöndíjpályázatot 

hirdetett. Ez kicsit döcögősen indult, 
de végül nagyon sikeresnek bizonyult. 
A ma már a 40–60 éves korosztályhoz 
tartozó tanszékvezetők, vezető oktatók 
nagy része az ösztöndíjprogramok ke-
retében szereztek tudományos minő-
sítést.
Amikor az egyetemmé válás elősegíté-
se érdekében Győr városa az egykori 
Frigyes-laktanya épületegyüttesének tu-
lajdonjogát az alapítványnak (1996-ban)  

GYŐR SZERETETT SZÜLŐVÁROSOM. MÁR 
GYEREKKOROMBAN IS ÉRDEKELT A VÁROS 
FEJLŐDÉSE, NÖVEKEDÉSE. CSODÁLATTAL 

FIGYELTEM AZ EGYRE SŰRŰSÖDŐ PANELERDŐKET, 
A TERJESZKEDŐ IPARI ÜZEMEKET, AZ ÚJ 

LÉTESÍTMÉNYEKET. AZ 1960-AS ÉVEK ELEJÉN 
ELTERJEDT A HÍR, HOGY KORMÁNYZATI DÖNTÉS 

SZÜLETETT ARRÓL, HOGY 1968-RA (PONT AKKOR 
ÉRETTSÉGIZTEM) GYŐRBEN EGY ÚJ FELSŐOKTATÁSI 

INTÉZMÉNY ÉPÜL, AMELY A KÖZLEKEDÉS 
ÉS A TÁVKÖZLÉS TERÜLETÉN KÉPEZ MAJD 

SZAKEMBEREKET. ENNEK IGEN MEGÖRÜLTEM, EL IS 
HATÁROZTAM, HOGY OTT FOGOK MAJD TANULNI. 

ÁM NEM ÍGY TÖRTÉNT. 1976-BAN MÁR NEM 
HALLGATÓKÉNT, HANEM KEZDŐ TANÁRSEGÉDKÉNT 
KERÜLTEM AZ ADDIGRA MÁR TÉNYLEG ELKÉSZÜLT 

KÖZLEKEDÉSI ÉS TÁVKÖZLÉSI MŰSZAKI FŐISKOLÁRA.

FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS

Amikor az egyetemmé válás elősegítése érdekében Győr városa az egykori 
Frigyes-laktanya épületegyüttesének tulajdonjogát az alapítványnak  
(1996-ban) átadta, lehetőség nyílt kisebb-nagyobb beruházások 
finanszírozására is. Az elhanyagolt terület és a leromlott épületegyüttes így is 
jelentős értéket képviselt, az eladásból befolyt összegből pedig a legszükségesebb 
beruházásokat a kampuszon belül meg lehetett kezdeni.



átadta, lehetőség nyílt kisebb-nagyobb 
beruházások finanszírozására is. Az át-
adás a városi közvéleményben akkor 
kisebb zavart okozott, sokan azt gon-
dolták, hogy majd oda fog költözni az 
egyetem. Az elhanyagolt terület és a 
leromlott épületegyüttes így is jelentős 
értéket képviselt, az eladásból befolyt 
összegből pedig a legszükségesebb 
beruházásokat a kampuszon belül meg 
lehetett kezdeni. 
Az alapítvány 1994-ben a beruházások 
lebonyolítására (és egyéb tevékeny-
ségek menedzselésére) létrehozta az 
Universitas-Győr Kft.-t. Lévén, hogy én 
„civilben” építőmérnök vagyok és volt 
építőipari gyakorlatom is, kézenfekvő-

nek tűnt, hogy engem javasoltak a kft. 
ügyvezetőjének. Elvállaltam a feladatot, 
a kuratórium titkára pedig dr. Szily Ist-
ván kollégám lett.
A hallgatói létszám folyamatosan növe-
kedett, új szakok indultak, égető szük-
ség volt nagyobb előadótermek kialakí-
tására. Elsőként a tanulmányi épületben 
lévő tornaterem „esett áldozatul” (ez ma 
a D1 előadó), később a laboratóriumi 
épületben és az étterem felső szintjén 
is sikerült új előadótermeket létrehozni. 
A tornatermet persze pótolni kellett, ez 
egy könnyűszerkezetes sportcsarnok 
gyors felépítésével sikerült. A beinduló 
jogászképzés oktatóinak elhelyezését 
egy, a kampuszon „ottfelejtett” régi épü-

let, az egykori Holler-ház átalakításával 
és felújításával tudtuk megoldani.
E két utóbbi létesítményt már hiába ke-
ressük, ezek is „helyet adtak” az utóbbi 
években állami és uniós finanszírozásból 
elkészült új épületeknek. Ennek persze 
örülök. Jóleső érzés látni, hogy a Széche-
nyi István Egyetem épületegyüttese a vá-
roskép kellemes színfoltjává vált. 

Dr. Németh György
ny. főiskolai docens,

az Universitas-Győr Alapítvány  
kuratóriumi titkára (1991–1994),

az Universitas-Győr Kft.  
első ügyvezetője (1994–1998)

+ fotó

AKADÉMIAI NAP, AKADÉMIAI HANGVERSENY

A Széchenyi István Egyetem és az Universitas-Győr Ala-
pítvány az intézmény névadójának születési évforduló-
ján, az akadémiai év kezdetén rendezi a győri felsőok-
tatás új színeit, törekvéseit jelző Akadémiai Nap ünnepi 
eseményeit. Az első Akadémiai Nap 1994. szeptember 
21-én volt, 2020-ban a huszonhetedik ünnepi eseményt 
rendezik.
A délelőtti plenáris ülésen a rektor értékel, meghatároz-
za az egyetem elkövetkező éveinek tudományos, oktatási 
programját, a fő törekvéseket. Doktorokat avatnak, cím-
zetes oktatókat, jubileumi diplomásokat köszöntenek, 

ismertetik a dr. Hegedűs Gyula Tudományos Ösztön-
díj kedvezményezettjének értékteremtését. Méltatják a 
nyugdíjba vonulók egyetemi tevékenységét. Átadják az 
egyetem érdekében végzett munka legmagasabb kitün-
tetését, a Pro Universitate díjat. 
Délután a térség középiskoláinak igazgatói a továbbta-
nulási kínálat változásairól tájékozódnak, a hazai művé-
szeti karok vezető koncertművészei az Egyetemi Hang-
versenyteremben mutatkoznak be. Az esti Akadémiai 
Hangversenyen évenkénti váltással a Győri Egyetemi 
Zenekar és a Győr Symphonic Band szerepel. ■

Támogassa ön is személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával  
az Universitas-Győr Alapítvány ösztöndíjprogramját! Adószám: 19112824-1-08.
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ANTENNA HUNGÁRIA  
ÖSZTÖNDÍJ

Az Antenna Hungária, mint hazai tu-
lajdonban lévő távközlési vállalat és 
vezeték nélküli technológiák nemzeti 
kompetenciaközpontja meghatározó 
szerepet tölt be a hazai telekommu-
nikációs piacon. Az Antenna Hungá-
ria Zrt. és a Széchenyi István Egyetem 
együttműködési megállapodást kötött, 
melynek részeként a cég ösztöndíjjal 
támogatja a kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó hallgatók és PhD-hallgatók fel-
készülését a szakmai életútra. ■

BONAFARM ÖSZTÖNDÍJ

A Bonafarm csoport öt mezőgazdasági 
és három élelmiszeripari vállalatból áll. 
A régió egyik legnagyobb, élelmiszer-
gazdasági vállalatcsoportjaként arra tö-
rekszik, hogy saját előállítású alapanya-
gokat használjon fel. A mezőgazdasági 
vállalatok gondoskodnak arról, hogy a 
csoport és partnerei állatállománya is 
a legkiválóbb takarmányt kapja. Így a 
Bonafarm csoport élelmiszeripari válla-
latai a legjobb minőségű alapanyagok-
ból készíthetik fogyasztóik számára a 
kiemelkedő minőségű termékeiket. ■

MAGYAR TELEKOM ÖSZTÖNDÍJ

A Magyar Telekom, Magyarország ve-
zető infokommunikációs szolgáltató-
jaként több millió kapcsolattal kötődik 
ügyfelei életéhez. Telefon, internet, tv 
és IT: minden téren minőségi, megbíz-
ható és egyedülállóan széles szolgálta-
táspalettával rendelkezik. A vállalat arra 
törekszik, hogy innovatív megoldásaival 
áthidalja a távolságot ember és ember 
között, állandó fejlesztésekkel növelje 
az egyén lehetőségeit, így az ország 
versenyképességét. A Magyar Telekom 
meggyőződése, hogy a digitalizáció le-
hetőségeinek kiaknázásával mindenkit 
a saját élete nyertesévé tehetünk.
A Magyar Telekom a győri villamos-
mérnöki szakokon, a telematikai kép-
zésben alap- vagy mesterszakon, a 
Multidiszciplináris Műszaki Tudomá-
nyi Doktori Iskolában a jövőjét építő 
legjobbakat motiválja, támogatja az 
ösztöndíjakkal. ■

DR. MOJZES ÁKOS – SZABÓ ZOLTÁN ÖSZTÖNDÍJ

A Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék két, az elmúlt években elhunyt okta-
tó, mérnök kolléga életútját, értékteremtő tevékenységét ösztöndíj alapításá-
val teszi a mai oktatók, a mai hallgatók számára ismertté, követendő példává. 

Dr. Mojzes Ákos néhai egyetemi adjunktus, 
öregdiákunk, közlekedésmérnöki szakon vég-
zett intézményünkben. Már hallgatóként lel-
kes, alapos szakmai munka, kollegialitás volt 
munkájának a jellemző értéke. 2007-től lett a 
Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék munka-
társa. Doktori tanulmányait is alma materében 
végezte. Kiemelkedő szerepet vállalt a Cso-
magolásvizsgáló Laboratórium munkájában, 
különösen a labor nemzetközi ismertségének 

megteremtésében, kiteljesítésében. Több, mint 10 évig – 2018-ban bekövet-
kezett haláláig – volt a laboratórium minőségügyi vezetője. Számos elismert, 
díjnyertes diplomamunkát, tudományos diákköri dolgozatot konzultált, men-
torált. Hallgatóbarát oktatási munkáját állandó pozitív visszajelzések mutat-
ták. Magánéletében a sport központi szerepet töltött be, gyermekek úszóok-
tatójaként egy évtizeden át sikeres munkát végzett.

Szabó Zoltán közlekedésmérnök, egyetemünk 
néhai öregdiákja, csomagolási szakmérnök, lo-
gisztikus, aki a kollégium igazgatója volt 2005-től 
haláláig, 2009-ig. A Logisztikai és Szállítmányozási 
Tanszék laboratóriumának mérnökeként közel 
két évtizeden keresztül vett részt eredményesen 
a hallgatók gyakorlati képzésében. Izgalmas labo-
ratóriumi feladatmegoldások, szakdolgozatok kon-
zultálása, a frissdiplomások sokirányú felkészítése 
elkötelezett, barátságosan megvalósított tevékeny-

sége volt. Több, mint két évtizedig szerepelt burgenlandi, Győr-Moson-Sopron 
megyei labdarúgócsapatokban. Mindig megdolgozott a sikerekért.  ■

HORVÁTH EDE EMLÉKDÍJ

Az emlékalapítvány névadója, Horváth 
Ede 27 évesen lett a győri szerszámgép-
gyár igazgatója. 1962-ben kinevezték a 
Vagongyár vezérigazgatójának, e posztot 
1989-es nyugdíjazásáig töltötte be. A Va-
gongyárba történt kinevezése után radi-
kális szerkezet-átalakítást hajtott végre, 
szigorú minőségi követelményrendszert 
vezetett be. A Vagongyár fénykorában 20 
ezer ember napi foglalkoztatottságát irá-
nyította. Győr városa 1986. január 15-én 
díszpolgárává választotta. A Horváth Ede 
Emlékalapítvány – az Universitas-Győr Ala-
pítvány közreműködésével – az autóipari 
gyártási szakterületen tanuló győri egye-
temisták és középiskolások részére hirdeti 
meg 2008-tól ösztöndíjpályázatát. ■



Részese lehettem a nagy lehe-
tőség valóra váltásának, az én 
napi munkám minőségének 

is szerepe, motiváló hatása lehe-
tett, volt az előrehaladásban. Pedig 
kétfős csapatunk – Benke Lászlóné 
gazdasági vezető és én – mindig ap-
rólékosan, körültekintően szervezte 
életünket. Mindenkori irodánk fo-
gadóórája rugalmas volt. A pályáza-
tokat kezdetben csak papír alapon 
hirdettük meg, az ezredforduló kö-
rül az internetes megjelenésünk je-
lentős és hatékony változást hozott. 
Az ösztöndíjakra, a támogatásokra 
pályázók szinte minden alkalommal 
tele voltak kérdésekkel, igényelték a 
személyes tanácsadást. S a kezdeti 
időszakban, az első években e-mail 
és mobil sem volt.

Benke Évával már addig is jól ismer-
tük a főiskolát – legalábbis ezt gon-
doltuk. Az 1990 utáni győri politikai, 
társadalmi változások az intézményt, 
annak működését is jelentősen be-
folyásolták. A jövendő győri egyetem 
ügye, megvalósulásának folyamata 
hol közelinek, hol nagyon is távoli-
nak tűnt. A kuratórium tagjai inkább 
türelmetlenek voltak, s ez engem is 
motivált. Jöttek a feladatok, minden 
nap új kérdésre kellett a korrekt vá-
laszt megvitatnunk, megalkotnunk. A 
támogatók, a partnerek folyamatosan 
növekvő száma, szimpátiája meggyő-
ző volt. A helyi társadalom fő kérdése 
– mikor valósul meg a színes, széles 
képzési kínálatú egyetem? – egyúttal 
sokszereplős szövetséget is jelentett. 
Így a helyi politika mellett az országos 

politika is megválaszolandó, megol-
dandó kérdésként, feladatként szólt a 
győri egyetemről.
S következett 2002. január 1., a Szé-
chenyi István Egyetem a valóságban 
is mindannyiunk életének a része lett. 
A kuratórium, a titkárság munkája, 
felelőssége jelentősen bővült. Új ösz-
töndíjak, új támogatási programok, új 
feladatok jöttek. A felelősségünk nem 
változott, inkább bővült. 
Dr. Szekeres Tamás nagy energiát látta-
tó és mozgósító víziói, kérései, tanácsai, 
óvatosságra intő meglátásai nagyban 
befolyásolták napi munkánkat.
Az Universitas-Győr Alapítvány néha 
az előtérben működött, néha szürke 
eminenciásként szervezkedett, szpon-
zorált. Tette, teszi a dolgát. Az Aka-
démai Nap így lett az esti Akadémiai 

MOTIVÁLÓ TÜRELMETLENSÉG

ÉRTÉKES KATALIZÁTOR 
RÉSZE LEHETTEM

KÖZEL KÉT ÉVTIZEDE DOLGOZTAM, OKTATTAM MÁR A FŐISKOLÁN, AMIKOR 1994-
BEN – MUNKÁM MELLETT – AZ UNIVERSITAS-GYŐR ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK 

A TITKÁRA LETTEM. A KÖZEL KÉT ÉVTIZEDES ALAPÍTVÁNYI MUNKA ÉLETEM 
MEGHATÁROZÓAN SZÉP ÉS TARTALMAS SZAKASZA.

FOTÓ: FARKAS CSABA
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Hangversennyel egyetemi és győri 
ünnep, fontos társadalmi esemény. 
Az ösztöndíjak ma már „természetes” 
motiváló szerepben működnek, a Szé-
chenyi István Egyetem folyamatosan 
gyarapodik, mind tekintélyesebb és el-
ismertebb a nemzetközi felsőoktatási 
térben is.
77 évesen visszatekintve kuratóriumi 
titkári munkámra, a közel két szép év-
tizedre, elégedett vagyok. Egy értékes 
katalizátor része, a dolgokat alakító al-
katrésze lehettem. 

Dr. Szily István
ny. egyetemi adjunktus,

az Universitas-Győr Alapítvány volt 
kuratóriumi titkára (1994–2013)

Visszatekintve kuratóriumi 
titkári munkámra, a 
közel két szép évtizedre, 
elégedett vagyok. Egy 
értékes katalizátor 
része, a dolgokat alakító 
alkatrésze lehettem.



Elsőként átvettük a főiskola egyik 
gépkocsijának az üzemeltetését, 
melynek költségeit az általunk ké-

szíttetett főiskolai logóval feliratozott 
pólók eladásából finanszíroztuk. Köz-
ben sorra vettük mindazokat a lehető-
ségeket, mellyel hasznára lehetnénk a 
főiskolának, valamint az oktatói és dol-
gozói kollektívának. Ennek eredménye-
ként három területre esett a választá-
sunk, ha úgy tetszik három „üzletágat” 
alakítottunk ki. A jegyzetkiadói üzletág 
vezetője Pukler Antal, a tanfolyami üz-
letágé dr. Ottófi Rudolf, míg az informa-
tikai képzésé dr. Kovács János főiskolai 
oktatók lettek. 
Az Universitas-Győr Kft. alapításával 
csaknem egy időre esett az informatika 

szakalapítása és a főiskola profiljához 
tartozó informatikai alágazatok létre-
hozása, ezért az oktatók részére hir-
dettünk tanfolyamokat és biztosítottuk 
a számítógépes kabinetek használatát.
Új, egységes köntösben, sorozatban ké-
szültek a főiskolai jegyzetek. A címolda-
lon a főiskola logójával, az intézményre 
jellemző kék-fehér színekben – a hátol-
dalon a támogatók hirdetéseivel. Ezek 
a hirdetések tették lehetővé a jó minő-
ségű papíron és jól olvasható ábrákkal 
való megjelenést. Az értékesített darab-
számok függvényében kedvező áron 
értékesítettük a jegyzeteket, s a szerzők 
is elégedetten vették tudomásul, hogy a 
honoráriumok is megfelelően alakultak.
Az igények alapján indított belső tan-

folyamok mellett folyamatos és gyü-
mölcsöző együttműködés alakult ki a 
Munkaügyi Minisztériummal. A minisz-
térium megbízásából mi szerveztük és 
tartottuk az országos szintű munkaügyi 
továbbképzéseiket – és szükség esetén 
helyet is biztosítottunk ezen képzések-
nek. Ez a kapcsolat hosszú időn keresz-
tül folyamatos és állandó munkát, bevé-
telt jelentett számunkra.
Eredményességünket jelentősen befolyá-
solta az a lehetőség, hogy megpróbáltuk 
a megbízásos munkák (KK) szervezését 
és bonyolítását szervezni és intézni, ami 
mind a szerzők, mind a főiskola számára 
a korábbiaknál jelentősebb részesedést 
jelentett. Nem hagytunk fel a főiskolai 
pólók forgalmazásával sem, hiszen ez 

JEGYZETEK ÉS TANFOLYAMOK

HASZNOS 
LEHETŐSÉGEK

AZ UNIVERSITAS-GYŐR ALAPÍTVÁNY MELLETT, ANNAK 
KIEGÉSZÍTÉSEKÉNT KERÜLT SOR AZ UNIVERSITAS-GYŐR KFT. 

LÉTREHOZÁSÁRA. A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSAKOR AZ VOLT A CÉL, 
HOGY MINDEN OLYAN TEVÉKENYSÉGET, MELYEK MEGVALÓSÍTÁSA, 
ELLÁTÁSA NEHÉZKESEN VAGY EGYÁLTALÁN NEM MŰKÖDHETETT 
AZ ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSBŐL GAZDÁLKODÓ FŐISKOLA KERETEI 
KÖZÖTT, MEGPRÓBÁLJON ÁTVÁLLALNI – ÉS AZ ALAPTŐKÉJÉT IS 
GYARAPÍTVA EREDMÉNYESEN DOLGOZZON A FELSŐOKTATÁSI 

INTÉZMÉNY JAVÁRA.

FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS
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a szeptemberi tanévkezdéskor állandó 
bevételt hozott. Ezt a tevékenységet to-
vábbfejlesztve nemcsak festett, de jobb 
minőségű, hímzett pólók forgalmazását 
is jelentette. Teljesen új terület volt, hogy 
a Művészeti Fakultás zeneművészeinek 
közreműködésével készített CD-lemeze-
ket is forgalmaztunk, ilyen volt például a 
Győri Leánykar albuma. 

Működésünk alatt – amint ez több kura-
tóriumi beszámoltatáson is elhangzott 
– megfeleltünk az alapítók elképzelé-
seinek és az alaptőke gyarapítása mel-
lett nagymértékben támogatni tudtuk 
a főiskola különböző tevékenységeit is.
A kezdetben bevételorientált Univers-
itas-Győr Kft. aztán nonprofit szerve-
zetté alakult, ezzel az én tevékenysé-

gem is véget ért. Más kötelezettségeim 
mellett a kft. vezetését már nem tud-
tam vállalni. 

Dr. Jámbor Attila
ny. főiskolai docens,  

az Informatika Tanszék  
egykori vezetője,  

az Universitas-Győr Kft.  
volt ügyvezetője (1998–2003)

Működésünk alatt megfeleltünk az alapítók elképzeléseinek és az 
alaptőke gyarapítása mellett nagymértékben támogatni 
tudtuk a főiskola különböző tevékenységeit is.



Rugalmas adminisztrációval, a le-
hetőségek naprakész ismeretével 
vagyunk jelen a Széchenyi István 

Egyetem életében. Az ezredfordulót 
megelőzően mérnöktanárként végeztem 
a győri egyetemen, pályám, karrierem, el-
kötelezettségem szoros kötődést jelent.
Kevés olyan egyetemi tevékenység van, 
amelyben szervezőként, pályázóként, 
koordinálóként, motiválóként, támoga-
tóként ne lennénk jelen. 
Szakmai programok körültekintő, de 
gyors megpályázása, a feladatok meg-
oldásába egyetemi munkatársak be-
vonása, a program határidőre történő 
megvalósítása jelenti a rugalmasságunk 
alapját. Az egyetem közpénzzel gazdál-
kodik, szigorú szabályoknak – közbe-
szerzés – kell megfelelnie. Sok esetben 
a kiegészítő, háttér-információk a kft.-nél 
gyorsabban elvezetnek a döntéshez. 
Ránk is szigorú szabályok vonatkoznak, 
de egy kisebb, nem szerteágazó szerve-
zet miatt jobban kézben lehet tartani a 
folyamatokat, például gyors árajánlatot 
tudunk adni. Az oktatók – így az egyetem  

– válláról levesszük az ezzel kapcsolatos 
adminisztrációt. Ez a papírmunka mel-
lett az ehhez tartozó felelősséget is je-
lenti. S persze közben az egyetem helye, 
szerepe a programban mindig korrek-
ten jelenik meg.
Innovációs kiállítás, járműipari projektek, 
tanszéki szakértői munkák jelzik a közel-
múltból azt a széles tevékenységi kört, 
ami egy más gazdasági, társadalmi ösz-
szefüggésben is láttatja, ismerteti meg 
a Széchenyi István Egyetemet. A vállalati 
képzések szervezése folyamatos jelen-
létet ad a térség cégeivel megvalósuló 
technológia-átadási folyamatban. 
Az Audi Hungaria Zrt., a Széchenyi István 
Egyetem, az Universitas-Győr Alapítvány 
és az Universitas-Győr Nonprofit Kft. 
2012-ben alapította meg az Audi Hun-
garia Intézetet (AHI) az Universitas-Győr 
Nonprofit Kft. önálló üzletágaként. Az 
intézet létrehozásának célja a kölcsönös 
know-how és tapasztalatcsere kiépítése 
és folyamatos bővítése, az alkalmazás-
központú kutatási és fejlesztési tevékeny-
ségek összefogása érdekében. Az AHI 

olyan platformot biztosít, amely lehetővé 
teszi az Audi Hungaria és a Széchenyi Ist-
ván Egyetem közös K+F+I tevékenysége-
inek bővítését, az eredmények verseny-
képes ipari hasznosítását. Ez elősegíti az 
új ismeretek oktatásba való beépítését, a 
hallgatók és az oktatók számára kutatási 
tapasztalat megszerzését. 
A kft. a szakmailag korrekt, jó minőségű, 
gyorsan megújuló tartalmú, saját szer-
zős kiadványok kiadója. Központi kérdés 
az ár is. Az új kiadásnál egy néhány ol-
dalas korrekció, változtatás megnehe-
zíti vagy lehetetlenné tenné az újbóli 
megjelentetést más kiadóknál, míg ná-
lunk, Győrben az egyetemen használt 
jegyzetek kétharmada saját kiadás, ahol 
nagyon rugalmasan tudjuk a szerzők 
megújítási szándékait, a tantervváltozá-
sok miatti korrekciót átvezetni, s új jegy-
zetben megjelentetni. 
Az Universitas-Győr Nonprofit Kft. a fel-
nőttképzésben a kettő, maximum ötna-
pos képzéseket szervezi, piaci igényekre 
alapozva, olyan képzési területeken, ame-
lyek országos szinten is egyedülállóak. 

RUGALMAS OKTATÁSI, KUTATÁSI, TUDOMÁNYOS KATALIZÁTOR

KITELJESÍTETT  
TÉRSÉGI SZEREP

AZ UNIVERSITAS-GYŐR NONPROFIT KFT. 2002 ÓTA KÖZHASZNÚ SZERVEZET, 
MŰKÖDÉSI CÉLJA SZERINT A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KUTATÁSI, OKTATÁSI, 

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉT TÁMOGATJA, GYAKORLATI MUNKÁJÁVAL TELJESÍTI KI 
A GYŐRI EGYETEM TÉRSÉGI SZEREPÉT, AZ INTÉZMÉNYI ÉLETBEN MEGHATÁROZÓAN 

FONTOS KATALIZÁTOR.

FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS
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Szakmai programok körültekintő, de gyors 
megpályázása, a feladatok megoldásába egyetemi 
munkatársak bevonása, a program határidőre történő 
megvalósítása jelenti a rugalmasságunk alapját.

A vállalkozási tevékenységben létrejött 
eredmény az Egyetemi Zenei Alapítvány 
fejlesztéseinek forrása, s hangszerfelújí-
tások is jelzik a művészeti képzés elkö-
telezett támogatását. A kft. hosszú évek 
óta támogatja az egyetem hallgatói tehet-
séggondozó műhelyeit, csapatait, a Győri 
Egyetemért Közhasznú Egyesületet, a Szé-
chenyi István Egyetem Sportegyesületét. 
2019-ben 3 évre szóló támogatási megál-
lapodást kötöttünk a Győri Filharmonikus 
Zenekarral, ezzel kiléptünk az egyetemi 
kampuszról a város kulturális élete felé. 
Az egyetem szervezeti egységeivel, 
munkatársaival, az Egyetemi Hallgatói 
Önkormányzat vezetőivel szoros a kap-
csolatunk. Az Egyetemi Hallgatói Önkor-
mányzat a Széchenyi Egyetemi Napok és 
más kulturális programok szervezésekor, 
rendezésekor sokoldalúan számíthat a 
kft.-re. A támogatási döntés meghoza-
talakor azt mérlegeljük, hogy az egyetem 
ügyét, presztízsét milyen összefüggés-
ben szolgálja a tevékenység.
Jelenleg húsz munkatársunk van, akik 
közül kilencen a napi operatív mun-

kát végzik, a többiek pedig kutatóként, 
fejlesztőként dolgoznak a projektek 
megvalósításán. A létszámot mindig át-
gondoltan tervezzük, s tudjuk, hogy tevé-
kenységünk soron következő feladataiba 
kiket vonjunk be. Cégünk a K/2 kollégium 
földszintjén működik, területének nagy-
ságában és a néhány iroda megjelenése 
szerint is szerény külsőségek között.
2013 végén vettük át az Universitas-Győr 
Alapítvány kuratóriumi feladatainak inté-
zését. Az ösztöndíjak, a pályáztatás nyil-
vántartásához, az alapítvány támogatói 
programjának menedzseléséhez, a pá-

lyáztatáshoz adunk szakmai, adminisztrá-
ciós hátteret. Értékes, magas színvonalú 
munkát vettünk át dr. Szily István kuratóri-
umi titkártól és Benke Lászlóné Évától. Az 
alapítványi elődök több évtizedes munká-
ját a kft. munkatársai önkéntesként azóta 
is magas színvonalon folytatják. 

Tóth Eszter
mérnöktanár,

az Universitas-Győr Nonprofit Kft.  
ügyvezető igazgatója,

az Universitas-Győr Alapítvány  
kuratóriumi titkára



1991–1996

Díszelnök:
 ■ Széchényi László, a Széchényi-család tekintélyes tagja,  

korelnöke.
Társelnökök:

 ■ Balogh József, Győr Megyei Jogú Város polgármestere 
(1990 és 1994–1996)

 ■ Kolozsváry Ernő, Győr Megyei Jogú Város polgármestere 
(1990–1994)

 ■ Dr. Szekeres Tamás főigazgató (Széchenyi István Műszaki 
Főiskola)

Tagok: 
 ■ Dr. Hegedűs Gyula, a közlekedéstudományok kandidátu-

sa, ny. főiskolai tanár, a Közlekedési és Távközlési Műszaki 
Főiskola alapító főigazgatója

 ■ Dr. Ivancsics János, a mezőgazdaság-tudományok kandidá-
tusa, tanszékvezető egyetemi tanár, dékánhelyettes (Pan-
non Agrártudományi Egyetem mosonmagyaróvári kara)

 ■ Józsa Lajos okl. gépészmérnök, személyügyi vezető (RÁBA 
Magyar Vagon- és Gépgyár)

 ■ Dr. Karádi Gábor egyetemi tanár, Wisconsin-Mllwaukee 
University (USA)

 ■ Dr. Kovács Ferenc, a közgazdaság-tudományok kandidá-
tusa, tanszékvezető egyetemi docens, helyettes államtit-
kár (Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium) 

 ■ Dr. Markó László akadémikus (Magyar Tudományos Aka-
démia Veszprémi Akadémiai Bizottság) 

 ■ Dr. Morvay Ferenc oktatási osztályvezető (Magyar Posta) 
 ■ Dr. Nagy Zoltán bíró, a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíró-

ság elnökhelyettese
 ■ Dr. Pásztory Tamás igazgató (Magyar Távközlési Vállalat) 
 ■ Dr. Schváb János c. főiskolai docens, főmérnök (Útgazdál-

kodási és Koordinációs Igazgatóság)
 ■ Dr. Vajda Ferenc, a műszaki tudományok doktora, c. egye-

temi tanár, intézetigazgató (MTA Központi Fizikai Kutató-
intézet – Széchenyi István Műszaki Főiskola) 

 ■ Dr. Varga László, a műszaki tudományok kandidátusa, ny. 
főiskolai tanár (Széchenyi István Műszaki Főiskola)

 ■ Vlasich János üzemigazgató (Magyar Műsorszóró Vállalat) 
 ■ Dr. Winkler András, a műszaki tudományok doktora, egye-

temi tanár, a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem rektora 
 ■ Z. Szabó László irodalomtörténész (Győr) 

Kuratóriumi titkár:
 ■ Dr. Németh György főiskolai docens (1994-ig)
 ■ Dr. Szily István főiskolai docens (1994–)
 ■ Gazdasági vezető:
 ■ Dr. Tabiczky Zoltán okl. közgazdász (1995-ig)
 ■ Benke Lászlóné (1995–)

1996–2001

Társelnök:
 ■ Balogh József polgármester
 ■ Dr. Szekeres Tamás főigazgató (Széchenyi István Főiskola)

Tagok:
 ■ Halbritter Mátyás, a Győri Keksz Kft. ügyvezető igazgatója 
 ■ Horváth Péter, a Révai Miklós Gimnázium igazgatója 

(Győr)
 ■ Jancsó Péter, a Graboplast Rt. elnök-vezérigazgatója 

(1997-ig)
 ■ Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár (Széchenyi István Főiskola), 
 ■ Dr. Oláh Attila osztályvezető főorvos (Petz Aladár Megyei 

Oktató Kórház)
 ■ Polyák Zoltánné, a Gardénia Kft. vezérigazgatója
 ■ Dr. Varga József ügyvéd 
 ■ Váray László zeneművész (Széchenyi István Főiskola)
 ■ Zalán Barnabás, a Rába Rt. vezérigazgatója

A kuratórium titkára:
 ■ Dr. Szily István főiskolai docens.

Gazdasági vezető:
 ■ Benke Lászlóné okl. közgazdász. 

2001–2006

Társelnök:
 ■ Balogh József polgármester
 ■ Dr. Szekeres Tamás egyetemi tanár

Tagok:
 ■ Halbritter Mátyás, a Győri Keksz Kft. ügyvezető igazgatója
 ■ Horváth Péter, a Révai Miklós Gimnázium igazgatója
 ■ Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár (Széchenyi István Egye-

tem)
 ■ Dr. Oláh Attila egyetemi tanár, osztályvezető főorvos (Petz 

Aladár Megyei Oktató Kórház)
 ■ Dr. Varga József ügyvéd

AZ UNIVERSITAS-GYŐR 
ALAPÍTVÁNY 

KURATÓRIUMAI
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A kuratórium titkára:
 ■ Dr. Szily István egyetemi adjunktus.

Gazdasági vezető:
 ■ Benke Lászlóné okl. közgazdász. 

2006–2012

Társelnök 2008-ig:
 ■ Balogh József polgármester
 ■ Dr. Szekeres Tamás rektor

Elnök 2008-tól:
 ■ Dr. Szekeres Tamás rektor

Tagok:
 ■ Czingráber Tibor, okl. gépészmérnök, termékszegmens- 

vezető, Audi Hungaria.
 ■ Halbritter Mátyás, a Győri Keksz Kft. ügyvezető igazgatója 

(2011-ig)
 ■ Horváth Péter, a Révai Miklós Gimnázium igazgatója
 ■ Dr. Oláh Attila egyetemi tanár, osztályvezető főorvos (Petz 

Aladár Megyei Oktató Kórház)
 ■ Romvári Ferenc, a RÁBA Magyar Vagon- és Gépgyár ny. 

főkonstruktőre
A kuratórium titkára:

 ■ Dr. Szily István egyetemi adjunktus.
Gazdasági vezető:

 ■ Benke Lászlóné okl. közgazdász. 

2013–2017

Elnök:
 ■ Dr. Szekeres Tamás professor emeritus

Tagok:
 ■ Dr. Filep Bálint okl. közgazdász, egyetemi docens.
 ■ Dr. Földesi Péter rektor
 ■ Horváth Péter, a Révai Miklós Gimnázium igazgatója
 ■ Kara Ákos országgyűlési képviselő, államtitkár
 ■ Dr. Oláh Attila egyetemi tanár, osztályvezető főorvos (Petz 

Aladár Megyei Oktató Kórház)
 ■ Romvári Ferenc ny. fejlesztőmérnök (Rába)

Az Universitas-Győr Alapítvány titkársági feladatait, gazdasági  
ügyeit az Universitas-Győr Nonprofit Kft. intézi. 
Kuratóriumi titkár: Tóth Eszter mérnöktanár.

2017–

Elnök:
 ■ Dr. Szekeres Tamás professor emeritus

Tagok:
 ■ Dr. Dőry Tibor tanszékvezető egyetemi docens, a győri 

Mobilis Interaktív Központ igazgatója
 ■ Dr. Filep Bálint kancellár
 ■ Dr. Földesi Péter rektor
 ■ Dr. Oláh Attila egyetemi tanár, osztályvezető főorvos (Petz 

Aladár Megyei Oktató Kórház)
 ■ Horváth Péter, a Révai Miklós Gimnázium igazgatója
 ■ Romvári Ferenc ny. fejlesztőmérnök (Rába)

Az Universitas-Győr Alapítvány titkársági feladatait, gazdasági  
ügyeit az Universitas-Győr Nonprofit Kft. intézi.
Kuratóriumi titkár: Tóth Eszter mérnöktanár.

Az Universitas-Győr Alapítvány „klasszikus” kuratóriuma: 
dr. Oláh Attila, Horváth Péter, dr. Kovács Ferenc, Balogh József, dr. Szily István, dr. Szekeres Tamás, dr. Varga József (álló sor, balról)
Halbritter Mátyás, Váray László, Zalán Barnabás, Jancsó Péter (ülő sor)



Mindezek a folyamatok az ország legnagyobb főisko-
láját sem hagyták érintetlenül. Az akkori Széchenyi 
István Műszaki Főiskola előre tekintett és a régió vár-

ható műszaki, tudományos igényére fel kívánt készülni.
A főiskola főigazgatójának tevékeny kezdeményezésére a 
város és az ipar széles körű összefogásával és támogatá-
sával, 1990-ben létrejött az Universitas-Győr Alapítvány az 
egyetemmé válás jó ügyének, anyagi erőforrásának megte-
remtése céljából. Ezzel megalapozták az egyetemmé válás 
személyi és tárgyi feltételeinek egy olyan forrását, melynek 
ösztöndíjasaként az elsők között voltam én is. A németor-
szági PhD-tanulmányaim részbeni finanszírozását jelentette 
a támogatás.
1995-ben a Német Akadémia friss habilitáltjaként, a Széche-
nyi István Főiskola Közlekedési és Gépészmérnöki Fakultása 
tavasszal megválasztott igazgatója lettem, tele voltam tett-
vággyal. Németországban sok mindent lehetőségem volt 
látni, tapasztalni. A disszertációs témámból adódóan nem 
csak a stuttgarti, erlangani, drezdai egyetemeken folyó mér-
nökképzést, kutatást ismerhettem meg. A legtöbb autógyár-
ban is jártam, személyes kapcsolatokat alakíthattam ki. Így 
amikor ősszel a mérnökképzés korszerű kreditrendszerű 
tantervét kellett itthon kidolgoznunk, arra a kérdésre, hogy 

milyen legyen a gyakorlatorientált mérnökképzésünk, a kinti 
tapasztalatok sokat segítettek.
Az EU Phare pályázatot „az oktatás és a gazdaság kapcsolatá-
nak erősítésére” témakörben 1995 októberében írták ki. Így 
részünkről szinte készen állt a pályázat. PRACTING (PRACTical- 
INGenieur) pilot-projekt a gyakorlatorientált mérnökképzés 
komplex rendszerének megvalósítására volt a név és a tar-
talom. Célunk, hogy az elméleti alapozó képzést követően 
pályázattal minimum egy szemeszteres szakmai gyakorlat le-
gyen az iparban az ötödik, a hatodik vagy a hetedik félévben. 
A követelmény része az aktuális diplomatéma kidolgozása az 
adott ipari környezetben. A hallgatók ösztöndíjára Practing  
Alapítványt hoztunk létre. Jólesően gondolok rá, hogy a las-
san 25 esztendő alatt a konzorciumban több mint 150 cég 
támogatta az programot, az alapítványt, s igényelte közel 
2700 hallgatónk féléves ipari gyakorlatát. A végzés után rö-
vid időn belül a practingos frissdiplomások többségét alkal-
mazták a cégek. Ez az élő, rendszeres kapcsolat az ipar és az 
egyetem között sokat segített a képzés és a kutatás aktuális 
igényeinek és elvárásainak megismerésében. A programmal 
támogattuk a távoktatásos tananyagok kifejlesztését magyar 
és német nyelven, hogy az iparban lévő hallgatók féléves 
munkája során jól haladjanak tanulmányaikkal. A Practing 

SEGÍTETT A NÉMET TAPASZTALAT

KÖZÖS SZÁL A PRACTING 
TEVÉKENYSÉGÉVEL

AZ 1980-AS ÉVEK VÉGÉNEK GAZDASÁGI VÁLSÁGA GYŐRT SEM KERÜLTE EL.  
A KIKÉNYSZERÍTETT SZERKEZETI ÉS TECHNOLÓGIAI VÁLTOZÁSOK SZÜKSÉGESSÉGÉT 

A VÁROS FELISMERTE, REAGÁLNI TUDOTT ÉS A NEGATÍV FOLYAMATOKKAL EGY 
IDŐBEN FONTOS DÖNTÉSEKET HOZOTT. LÉTREHOZTA AZ ORSZÁG ELSŐ IPARI 

PARKJÁT 36 HEKTÁRON OSZTRÁK KÖZREMŰKÖDÉSSEL, MEGNYERTE AZ AUDIT, HOGY 
MOTORGYÁRÁT A RÁBA 100 EZER NÉGYZETMÉTERES FÉLKÉSZ CSARNOKÁBA TELEPÍTSE.

FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS
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így járult hozzá a későbbi duális képzés kifejlesztéséhez. Jól 
szolgálta ezen anyagok egy része a vállalati szakemberek to-
vábbképzését is.
A szorosabb céges együttműködések főként az ipari profi-
lú tanszékek működését motiválták, s hozzájárultak az Audi 
Hungaria Járműmérnöki Kar létrehozásához is, s lehetővé 
tették az Universitas-Győr Nonprofit Kft.-n keresztül a sok-
színűbb együttműködést a térség cégeivel.
Fáradhatatlan szakmai munkájával dr. Pintér József, a biz-
tos adminisztrációval Takács Eszter, s most dr. Jósvai János 
a Practing tevékenységének meghatározó személye. A kö-
zel negyed évszázadból Imre Gyula, a Rába akkori vezér-
igazgatója, Thomas Faustmann, az Audi Hungaria ügyveze-
tésének volt elnöke, Kenyeres Rita, az Opel, majd az LUK 
Savaria HR-vezetője, Jankovits István, a Jankovits Hidraulika 
tulajdonosa, illetve Borsodi László, a Borsodi Műhely tulaj-
donosa voltak a közös practingos célért legtöbbet mozdító 
partnerek. 

Dr. ing. habil Kardos Károly
ny. egyetemi docens, 

a Practing Konzorcium és 
Alapítvány volt elnöke

Célunk, hogy az elméleti alapozó 
képzést követően pályázattal 
minimum egy szemeszteres szakmai 
gyakorlat legyen az iparban az ötödik, 
a hatodik vagy a hetedik félévben. 
A követelmény része az aktuális 
diplomatéma kidolgozása az adott 
ipari környezetben. A hallgatók 
ösztöndíjára Practing Alapítványt 
hoztunk létre.



2005-ben indult csapatunk csírája, mikor 
hallgatóként elkezdtünk foglalkozni az 
elektromos hajtású járművekkel. Akkor 
a HÖK aktív tagjaként sok mérnökhallga-
tót elértünk, kollégiumi barátokkal tobo-
roztunk egy 8 fős csapatot, találtunk két 
lelkes oktatót – Szauter Ferencet és dr. 
Varga Zoltánt –, s belevágtunk az első jár-
művünk megépítésébe.

Mára 15 éves tapasztalat áll mögöt-
tünk, megjártunk minden lehetséges 
„zöld” versenyt, a világ legnagyobb 
üzemanyag-takarékossági versenyén, a 
Shell Eco-marathonon pedig 2 verseny-
kategóriában rengeteg jó eredményt 
értünk el, köztük két első és számos 
további dobogós helyezést. Ebből is 
látszik, hogy amit az egyetemtől és más 

egyetemi szervezetektől kaptunk, az 
felbecsülhetetlen mennyiségű segítség 
és élettapasztalat, egy örök érték.
Az egyetem akkori vezetőjétől, dr. Szeke-
res Tamás rektortól minden hathatós tá-
mogatást megkaptunk. A kezdeménye-
zés anyatanszéke, a helyiség és eszközök 
biztosítója a Közúti és Vasúti Járművek 
Tanszék lett és az ma is, mára kiegé-

EGYETEMI ÉRDEK IS

TÁMOGATOTT 
TEHETSÉGGONDOZÁS

A SZENERGY ÉS A HOZZÁ HASONLÓ HALLGATÓI VERSENYCSAPATOK, 
KEZDEMÉNYEZÉSEK A TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS A MODERN GYAKORLATI OKTATÁS 

LEGJOBB MEGVALÓSULT FORMÁI, MELYEK A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, 
AZ UNIVERSITAS-GYŐR ALAPÍTVÁNY, A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT (HÖK) ÉS 
MÁS EGYETEMHEZ KÖTHETŐ TÁMOGATÓ SZERVEZETEK NÉLKÜL MA NEM IS 

LÉTEZHETNÉNEK.

FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS

Egyetemünknek jól működő alapítványi és általa szervezett céges ösztöndíj-
lehetőségei léteznek, melyre minden évben sikeresen pályáznak hallgatóink.
Ez nekem és a jelen hallgatóinak is jó lehetőség, hiszen munkájuk megbecsülése 
mellett lehetőséget ad arra is, hogy ne feltétlenül kelljen az utolsó néhány 
szemeszterben dolgozniuk, hanem itt nevelhessünk belőlük kiváló, 
munkaerőpiacra érett felnőtteket, esetleg leendő kollégákat.
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szülve a Járműipari Kutatóközponttal. A 
támogatások jogi hátterének egyik part-
nere-támogatója pedig az Universitas- 
Győr Alapítvány, később az Universitas- 
Győr Nonprofit Kft. lett. Ezen háttér 
biztosítása mellett egyetemünknek jól 
működő alapítványi és általa szervezett 
céges ösztöndíj-lehetőségei léteznek, 
melyre minden évben sikeresen pályáz-
nak hallgatóink. Megjegyezném, hogy 
én is korábbi ösztöndíjasnak mondha-
tom magam. Ez nekem és a jelen hall-
gatóinak is jó lehetőség, hiszen munká-
juk megbecsülése mellett lehetőséget 
ad arra is, hogy ne feltétlenül kelljen az 
utolsó néhány szemeszterben dolgozni-
uk, hanem itt nevelhessünk belőlük ki-
váló, munkaerőpiacra érett felnőtteket, 
esetleg leendő kollégákat.
A gyakorlati oktatás, a hallgatók oktatás-
ba és kutatásba történő bevonása, a te-
hetséggondozás támogatása a csapat 

mentorai számára kiemelten fontos, 
egyben érték az egyetem számára is, 
amit az is jól bizonyít, hogy mára velem 
együtt 14 olyan kollégát tudhat magá-
énak felsőoktatási intézményünk, akik 
egykor ezen támogatások segítségével 
a SZEnergy csapatából kerülhettek ki. 
Jelenleg is folyamatosan dolgozunk, fej-
lődünk, most készülünk hallgatóinkkal 
az eddigi talán legnagyobb kihívásra, a 
Shell autonóm versenyén való részvétel-
re – továbbra is számítva az Universitas- 
Győr Alapítvány, az Universitas-Győr 
Nonprofit Kft. és egyetemünk hathatós 
támogatására. 

Pup Dániel
programigazgató, 

Jedlik Ányos Gépész és 
Villamosmérnök Szakkollégium



A mindvégig fennmaradt tudás-
vágy és a nagyon jó diákkö-
zösség arra ösztönzött, hogy 

kitüntetéses diplomával a zsebemben 
nappali tagozatos közgazdászhallga-
tóként folytassam tanulmányaimat 
Győrött. Másoddiplomásként már nem 
voltam jogosult állami ösztöndíjra. 
Éppen ekkor jelent meg az Universi-
tas-Győr Alapítvány ösztöndíjprogram-
ja. Az alapítvány támogatását, aktuális 
ösztöndíjait sikerült a tanulmányaim 
végéig minden évben elnyernem az 
eredményeimnek, a tudományos, a 
sport- és a közösségi tevékenységem-
nek köszönhetően. Emellett egy alka-
lommal elnyertem a Rába Rt. ösztöndí-
ját, míg kiegészítő egyetemi képzésem 
során ismét részesülhettem Köztársa-
sági ösztöndíjban. Ezek a források le-

hetővé tették, hogy az alma materben 
eltöltött időt ne a megélhetéshez szük-
séges anyagi javak előteremtésével, ha-
nem számomra és a közösség számára 
a lehető leghasznosabban tölthessem.
Az Universitas-Győr Alapítvány nem-
csak ösztöndíj formájában közvetlenül, 
de közvetve, a hallgatói szervezeteknek 
nyújtott támogatásokon keresztül is 
segítette céljaim elérését, szakmai fej-
lődésem és közösségi munkám. Ezek 
közül a legfontosabbak az Universi-
tas-Győr Alapítvány anyagi és szerve-
zési támogatásával megvalósult Kautz 
Gyula Közgazdász Szakkollégium és a 
Grabo Tőzsde Club voltak. Előbbi jelen-
tősen hozzájárult vezetői és szervezői 
kompetenciáim fejlesztéséhez, továb-
bá biztosította a szellemi hátteret szak-
mai fejlődésemhez. Első munkahelye-

met is a Bank Ausztria Creditanstalthoz 
szervezett szakmai látogatásnak kö-
szönhetem. A Grabo Tőzsde Club ab-
ban segített, hogy jobban megértsem 
a pénzügyi piacok működését, ezáltal 
tudásalapot jelentett az OTP monte- 
negrói leánybankja Treasury terüle-
tének vezetésében is. Informatikai 
felkészültségemet, ismereteimet az 
igazgatási épületben alapítványi támo-
gatással létesített számítástechnikai 
kabinet nagyban bővítette.
Az alapítvány által támogatott progra-
mok – így a széchenyis öregdiák-mozga-
lom 2000. évi indulása is – kulcsszere-
pet játszottak az intézmény egyetemmé 
válásának folyamatában. Tehetséges 
hallgatók százainak vált lehetővé, hogy 
a szakmai tudásuk bővítésére koncent-
rálhassanak. Számtalan elismert oktató 

TEHETSÉGES HALLGATÓK SZÁZAINAK SEGÍTETT AZ ALAPÍTVÁNY

VERSENGŐ 
TUDÁSVÁGY

TANULMÁNYAIMAT 1992-BEN KEZDTEM MEG GYŐRBEN, KÖZLEKEDÉSMÉRNÖK 
SZAKON. AZ ELSŐ SZEMESZTERBEN LEGFŐBB MOTIVÁCIÓM A TANULÁSRA A 

TUDÁSVÁGY MELLETT A VERSENYZÉS, A HALLGATÓTÁRSAKNÁL JOBB EREDMÉNYEK 
ELÉRÉSE VOLT. ENNEK KÖSZÖNHETŐEN AZ ÉVFOLYAMON EGYEDÜLIKÉNT 4,5 
FELETTI ÁTLAGOT ÉRTEM EL. EZ MEGTEREMTETTE A LEHETŐSÉGÉT, HOGY ÚJ 
CÉLOKAT TŰZZEK KI MAGAM ELÉ, A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 1993/94. ÉS 

1994/95. TANÉVRE TÖRTÉNŐ ELNYERÉSÉT.

FOTÓ: FARKAS CSABA



53

vált elérhetővé, színvonalas szakmai 
programokon vehettünk részt, hallga-
tói szakmai szervezetek tudományos 
munkája bontakozhatott ki. Mindezzel 
az Universitas-Győr Alapítvány hozzá-
járult ahhoz, hogy az intézmény fala-
in belül magas szintű szakmai munka 
folyhasson, az egyetemről kikerülő 
frissdiplomások tudása piacképes le-
gyen, a munkahelyükön magasabb 
hozzáadott érték előállítására legye-
nek képesek. 

Rehoregh Szilárd 
okl. közgazdász, 

közlekedésmérnök, 
a Porsche Finance Zrt. 

divízióvezető-helyettese

Az Universitas-Győr 
Alapítvány hozzájárult 
ahhoz, hogy az 
intézmény falain belül 
magas szintű szakmai 
munka folyhasson, az 
egyetemről kikerülő 
frissdiplomások tudása 
piacképes legyen, 
a munkahelyükön 
magasabb hozzáadott 
érték előállítására 
legyenek képesek.

30 ÉVES AZ UNIVERSITAS-GYŐR ALAPÍTVÁNY



PÉLDAKÉPEK PÉLDÁS SZELLEMISÉGGEL

AZ ANYAGI ÉS  
AZ ERKÖLCSI ELISMERÉS 

EGYARÁNT FONTOS

MIÉRT IS JÓ ÖSZTÖNDÍJASNAK LENNI? MIÉRT ÖRÜLTEM NAGYON ANNAK IDEJÉN? 
TERMÉSZETESEN AZ ANYAGI JUTTATÁSOK NÉLKÜL NEHÉZ, NEHEZEBB BOLDOGULNI, 
MÉGIS AZ ERKÖLCSI ELISMERÉS IS NAGYON FONTOS AZ EMBER ÉLETÉBEN. FONTOS 

TUDNI, HOGY JÓ ÚTON JÁR, FONTOS TUDNI, HOGY ÉRTÉKES, AMIT CSINÁL.

FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS
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Az anyagi motiváció segített 
abban, hogy a tanulás 
mellett – munkavállalás 

helyett – a tudományos kutatómun-
kámra tudjak időt fordítani. Így, a ko-
rábban megkezdett iskolatörténeti 
kutatásomat a korabeli diáktársaságok 
életének feltérképezésével tudtam 
folytatni. Jelenlegi munkahelyem, a 
Győri Szakképzési Centrum jelmonda-
tával összegezve tudtam élni a lehe-
tőséggel, ami anyagi támogatás nélkül 
nem ment volna. A Szemerey Ösztöndíj 
arra is rámutatott, hogy hálánkat, kötő-
désünket, törődésünket sokfélekép-
pen ki tudjuk fejezni. Köszönöm, hogy 
ebben követendő, jó példával szolgált 
a jövő nemzedékének az egykori mér-
nöktanár, Szemerey Loránd.
Az Universitas-Győr Alapítvány mece-
natura-programjának fontos szerepe 
van az egyetem értékteremtésében, 
értékközvetítésében és szellemisé-
gében. Iskolám, a Győri Szakképzési 
Centrum Pattantyús-Ábrahám Géza 
Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépis-
kolája (PÁGISZ) névadójának szellemi-
sége szinte azonos a Széchenyi István 
Egyetem által közvetített értékekkel. 
Hiszen Pattantyús-Ábrahám Géza a 
szakmaszeretet mellett a zene, a kul-
túra és a sport szeretetére kívánta 
nevelni tanítványait. A villamosmér-
nök-utánpótlás nevelése mellett ezért 
is vagyunk együttműködő partnerek az 
egyetemmel.
Azt gondolom, hogy a tanári hivatás 
hitelességét a példamutatás adja, így 
tanítványaimnak az egyetem szeretete 

mellett a tanulás szépségét, örömét is 
szeretném megmutatni. 
Tanári, majd iskolavezetői feladataim-
hoz a leghitelesebb példákat, példaké-
peket itt, az egyetemen ismertem meg. 
Nagyon örülök, nagyon szerencsés 
vagyok, mert dr. Vásárhelyi Zsuzsanna 
tanárnő mellett dr. Szekeres Tamás 
tanár úr is tanított. Az a szellemiség, 
amit a mérnöktanár tanszéken a hall-
gatók megismerhettek, minden igazi 
nevelő számára szükséges. A családias, 
barátságos légkör, melyben a követke-
zetesség, a rendszeresség, a tisztelet, a 
bizalom és a szeretet mindig jelen volt, 
meghatározó élménye azóta is az éle-
temnek. Próbálok a mindennapokban 
e szerint élni és cselekedni. Köszönöm, 
hogy részese lehettem ennek. 

Hatos Hajnalka  
mérnöktanár,  

a Szemerey Ösztöndíj  
első kedvezményezettje,  

a Győri Szakképzési Centrum  
Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari 
Szakgimnáziuma és Szakközép- 
iskolájának (PÁGISZ) igazgatója.  

Öt diplomájából hármat  
a Széchenyi István Egyetemen szerzett.

Az a szellemiség, amit a mérnöktanár tanszéken 
a hallgatók megismerhettek, minden igazi nevelő 
számára szükséges. A családias, barátságos légkör, 
melyben a következetesség, a rendszeresség,  
a tisztelet, a bizalom és a szeretet mindig jelen volt, 
meghatározó élménye azóta is az életemnek.

SZEMEREY LORÁND  
ÖSZTÖNDÍJ

1980-ban a Széchenyi István Egye-
tem – akkor még Közlekedési és 
Távközlési Műszaki Főiskola – mű-
szaki tanár szakán, a második vég-
zős évfolyamon szerzett oklevelet 
Szemerey Loránd. A volt széchenyis 
hallgató ma sikeres szállítmányo-
zási vállalkozó. Szemerey Loránd 
1998-ban – elsőként egyetemünk 
volt hallgatói közül – két ösztöndíjat 
ajánlott fel az arra érdemes széche-
nyis mérnök-tanár szakos hallgatók-
nak. Ezzel kívánta kifejezni egykori 
intézménye iránti elkötelezettségét, 
s miként ő fogalmazott: háláját. A 
„Szemerey Ösztöndíj” meghonosí-
tásával az adományozó anyagilag 
is segíteni, motiválni kívánja a mér-
nök-tanár szakon kiemelkedően ta-
nuló utódait. ■

GYŐR VÁROSI HALLGATÓI  
ÖSZTÖNDÍJ

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2013-ban a Széchenyi István Egye-
temnek „Díszpolgár” címet adomá-
nyozott. A díjjal járó összeg volt a 
forrása a Győr Városi Hallgatói Ösz-
töndíjnak. ■



A Művészeti Kar – akkor még 
Zeneművészeti Intézet – a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Főiskolától integrálódott a Széchenyi 
István Egyetemhez. Hangszerei, esz-
közei mindig a Zeneakadémia már 
elhasználódott eszközeiként kerültek 
a győri intézethez. Akkor Gábor József 
volt az intézet igazgatója, aki szakmai-
lag és emberileg is nagyszerű volt. Saj-
nos már nincs közöttünk.
Amikor az integrációs ünnepség, az 
első széchenyis tanévnyitónk a város-
házán megtörtént, négy vadonatúj 
hangszerrel gyarapodtunk – az Uni-
versitas-Győr Alapítvány jóvoltából.
A Győri Leánykar – Szabó Miklós Kos-
suth- és Liszt-díjas karnagy vezetésé-
vel – világhírű munkája megérdemelte, 
hogy az utókor számára több CD-n is 
megörökítsék, ebben is hathatós se-
gítséget nyújtott 1996-tól az Universi-
tas-Győr Alapítvány.

Két együttesünk, a Győri Egyetemi Ze-
nekar és a Győr Symphonic Band meg-
alapításához, majd munkájához nyúj-
tott folyamatosan anyagi támogatást 
az alapítvány – segítve többek között 
eszközeik pótlását, megújítását. Több 
alkalommal vásároltak kottaállványt, 
zongoraszékeket, ugyanakkor támo-
gatták a hangversenycélú utazásaikat 
belföldön és külföldön egyaránt.
A két zenekar alapításától kezdődően 
több hallgatónk – félévente 15 fő – ka-
pott ösztöndíjat, melynek köszönhető-
en például a gitárosaink kijuthattak az 
Egyesült Államokba, megnyerve egy 
nemzetközi versenyt.
Ahhoz, hogy csembalója, orgonája, 
hangversenyzongorája legyen az Egye-
temi Hangversenyteremnek (egykori 
győri zsinagóga), szintén komoly segít-
séget kaptunk az alapítványtól.
Itt említem meg Gábor József igazgató 
utódját, dr. Ruppert Istvánt, aki először 

igazgatója, majd dékánja lett a Művé-
szeti Karrá szervezett intézetnek. Éle-
tem nagy ajándéka volt, hogy együtt 
dolgozhattam vele. Szakmaisága, kö-
rültekintő embersége példaértékű 
minden vezetőnek, munkatársnak, 
hallgatónak. Mindig megoldani akarta a 
problémákat – és a legfontosabb, hogy 
mindezt emberséggel tette.
Köszönet illeti dr. Szekeres Tamás elnö-
köt, Tóth Eszter ügyvezetőt, akik mindig 
segítőkészen álltak a zenei specialitá-
sokhoz, az együtteseinkhez. 

Gyapay Péterné,
a Művészeti Kar gazdasági vezetője

EGYÜTTESEK, ZENEI SPECIALITÁSOK

AZ ALAPÍTVÁNY  
A KEZDETEKTŐL 

SEGÍTETT

AZ UNIVERSITAS-GYŐR ALAPÍTVÁNY ÉS A MŰVÉSZETI KAR KAPCSOLATA RÉGI 
KELETŰ. 1996-BAN, AZ INTEGRÁCIÓ KAPCSÁN KEZDŐDÖTT.

FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS
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Két együttesünk, a Győri 
Egyetemi Zenekar és a 
Győr Symphonic Band 
megalapításához, 
majd munkájához 
nyújtott folyamatosan 
anyagi támogatást 
az alapítvány – 
segítve többek 
között eszközeik 
pótlását, megújítását. 
Több alkalommal 
vásároltak kottaállványt, 
zongoraszékeket, 
ugyanakkor támogatták 
a hangversenycélú 
utazásaikat belföldön és 
külföldön egyaránt.
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A kapcsolatot a két intézmény 
között a nálunk végrehajtott 
szervezeti változás biztosítot-

ta. Így az Universitas-Győr Alapitványt 
1992-ben elsőként, anyagilag támo-
gathattuk. Szerencsére a gazdasági 
eredményeink lehetővé tették, hogy tá-
mogassunk többféle győri kulturális és 
sportrendezvényt. Számos helyen őrzi 
városunk az önzetlenségünket. Közülük 
a Baross utca díszburkolata, az Egyete-
mi Csarnok, a győrújbaráti gyerektábor 
a legismertebbek, a jelölt emlékek.
Szívemet mégis az Universitas-Győr 
Alapítvány célkitűzése, a győri egye-
tem megteremtése dobogtatta meg. 
Munkatársaink gyerekei, unokái közül 
mind többen tanulhattak, tanulhatnak, 
szerezhetnek diplomát Győrött. Büsz-

ke vagyok, hogy ez a mi támogatásunk 
gyümölcse is. Mindig felidézem, hogy 
mi voltunk a legelsők, akik az akkori 
pénzszűkében készpénzzel, félmillió 
forinttal támogattuk munkájukat.
Segítettünk az alapítványnak, s így kö-
vetendő példaként számtalan gazda-
sági egységet nyerhettünk meg a győri 
felsőoktatás ügyének. 
Mindig tudtam, hogy számunkra nem 
képez az egyetem egy szakembert 
sem, de a város szellemi, gazdasági 
gazdagodása nekünk is üzletet jelent.
Már gimnazista koromban többször 
hallottam, hogy városunknak a sok pró-
bálkozás után legyen egyeteme. Szív-
dobogtató volt, ahogyan a főiskolából 
az évek haladtával az egyetemmé válás 
lehetősége lassan kirajzolódott. A lehe-

tőség elképzelése, s hogy ez valóra vál-
jon, nagyon sok ember fantáziájának, 
munkájának, kapcsolatrendszerének 
az eredménye.
Legelőször is dr. Szekeres Tamás volt, 
aki már a Közlekedési és Távközlési 
Műszaki Főiskola 1984-es tanévnyitó-
ján (akkor még) főigazgató-helyettes-
ként megfogalmazta az intézmény jö-
vőbeni életét meghatározó feladatokat, 
terveket. Az ő szemlélete, tapasztalata, 
a győri felsőoktatás fejlesztése iránti 
elkötelezettsége volt a motorja annak 
a munkának, amely az egyetemmé vá-
lásig vezetett, s ma is meghatározó. 

Bognárné Pereszlényi Jolán
közgazdász,  

a Győri Fodrász Kft. volt vezetője

ANYAGI TÁMOGATÁS ELSŐKÉNT

PÉLDÁT MUTATTAK  
A GYŐRI FODRÁSZOK

MIT JELENT ÉS JELENTETT A GYŐRI KÖZLEKEDÉSI ÉS TÁVKÖZLÉSI MŰSZAKI 
FŐISKOLA, MAJD A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM A GYŐRI FODRÁSZ 
SZÖVETKEZETNEK ÉS JOGUTÓDJÁNAK, A GYŐRI FODRÁSZ KFT.-NEK?

FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS

Támogassa ön is személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával  
az Universitas-Győr Alapítvány ösztöndíjprogramját! Adószám: 19112824-1-08.
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Mindig felidézem, hogy mi voltunk a legelsők, akik 
az akkori pénzszűkében készpénzzel, félmillió 
forinttal segítettünk az alapítványnak, s így 
követendő példaként számtalan gazdasági egységet 
nyerhettünk meg a győri felsőoktatás ügyének.



Fiatalemberként kezdtem meg a 
főiskolai zenekar vezetését Győrött. 
A név – Győri Egyetemi Zenekar – 

megelőzte a tényleges egyetemmé vá-
lást, már a jövőt hirdette. Jövőbe mutató 
volt olyan együttest vezetni, amelynek 
neve megelőlegez egy fejlődést.
Győrött nincs lehetetlen. Egy megfe-
lelő színvonalú szimfonikus zenekar 
létrehozásához a játszó tagok tudás-
szintjének kiegyenlítése és a létszám- 
arány kiegyensúlyozása szükséges. 
Az előbbi tanítással megoldható, az 
utóbbi csak negatív irányban orvo-
solható. Tehát, ha ideális esetben 18 
hegedűhöz 6 gordonka arányos, de 
nekünk 9 gordonkásunk van és csak 
10 hegedűsünk, akkor a gordonkák 
számát kell levenni, vagyis így csak 
kis kamarazenekar hozható létre. De 
így a gordonkások nem jutnak mind 
képzéshez. 
Ennek a problémának a kezelésére 
talált jó megoldást 20 éve az Universi-
tas-Győr Alapítvány: hegedűművész-je-
lölteknek már a jelentkezés időszaká-
ban meghirdetve, a Győrbe készülőket 
jól motiválva, vonószenekari ösztöndí-
jat hozott létre! Ennek köszönhetően 

több hegedűs jelentkezett, a zenekari 
arány hamarosan teljességgel rende-
ződött!
A másik fontos, húsba- és fülbevágó 
kérdés a próbaterem volt. Amikor egye-
temmé válásunk ünnepi hangverse-
nyére készültünk, Dubrovay László sok 
rézfúvóst alkalmazó fanfárszerű zené-
jét gyakoroltuk. A terem, amely kisebb 
kamaraegyüttes elhelyezkedését tette 
lehetővé, akusztikai szempontból al-
kalmatlan volt a sok rézfúvós hangszer 
együttes megszólaltatására halláskáro-
sodás nélkül. Volt fülcsengés bőven, de 
a győri Széchenyi István Egyetem egye-
temi rangra emelkedhetett. Nem sok-
kal később az egykori győri zsinagóga 
épületét felújították, s megnyílt az Egye-
temi Hangversenyterem. Olyan magas 
művészi szinten játszó tanáraink szóló-
ját kísérhettük, mint Déri György, Choi 
Insu, Kalló Zsolt.
Szekeres Tamás rektor biztatott, a fej-
lődés érdekében nekem is lépnem kell, 
a doktori fokozat elnyeréséhez ő adott 
indíttatást, ösztönzést. Kapcsolatban 
van vele az a két legfontosabb elisme-
rés is, amit kaptam: 1998-ban, győri 
munkálkodásom előtt a televíziós „IX. 

Ferencsik János Nemzetközi Karmes-
terverseny" II. díja, illetve a 2018-ban 
kapott Lajtha László-díj. A doktori dol-
gozatom témájául ugyanis Lajtha László  
zeneszerzőt választottam.
Egyetemközi kapcsolatok révén Szekeres 
Tamásnak köszönhető a németországi 
zenekari út is. Felkerekedtünk úgy hat-
vanan, sok fiatal egyetemi hallgatóval, 
akik hangszerüknek éltek, gyakoroltak, 
de ennyi ideig még együtt nem töltöttek 
időt. Az utazás felejthetetlen élmény 
marad. Az erdei lakóhely romantikus, 
a templom, ahol hangversenyt adtunk, 
hűvös volt. A sok beszélgetés, amire év 
közben nem jut elegendő idő, egysége-
sebbé kovácsolta a Győri Egyetemi Ze-
nekart. Cottbus mellett koncerteztünk 
Salzburgban, Galántán, Pannonhal-
mán, Sopronban és Budapesten is. Fe-
lejthetetlen a Művészetek Palotájában, 
a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyte-
remben adott hangversenyünk!
A vonós ösztöndíjból mára már zenekari 
ösztöndíj lett, így a legjobb teljesítményű 
és legtöbb energiát befektető hallgató-
kat tudjuk támogatni, ösztönözni.
Maros Rudolf XX. században élt ze-
neszerzőnk felesége, Molnár Klára, 

JÖVŐBE MUTATÓ EGYÜTTEST VEZET

GYŐRÖTT  
NINCS LEHETETLEN

GYŐR – EHHEZ A VÁROSHOZ SOK GYÖNYÖRŰ ÉLMÉNY FŰZ. 1998 ÓTA 
RENDSZERESEN JÁROK ODA ZENÉLNI, TANÍTANI.

FOTÓ: FARKAS CSABA
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egykori hegedűtanárnőm mondta: a 
fiatalokat „érdekeltté kell tenni” a ma-
gas színvonalú zenélésben! Győrött 
negyedszázada ez történik. A tanulni 
vágyó fiatalok nagymértékű segítsé-
get, ösztönzést kapnak, hogy tanulmá-
nyaikat lendülettel, szakértő tanári se-
gédlettel folytathassák! Két muzsikust 
emelek ki az elmúlt évtizedek hallgatói 
közül: Baranyai István hegedűmű-
vészt, aki évek óta már a Győri Egye-
temi Zenekar koncertmestere, illetve 
Südi Bálint kürtművészt, aki győri évei 
alatt halasztásokkal, de elvégezve a 
tanulmányait végül a Liszt Ferenc Ze-
neakadémián diplomát szerzett és ki-
tűnő zenekari kürtös vált belőle.
Kívánom, hogy az Universitas-Győr 
Alapítvány, az egyetem és Győr mű-
ködése továbbra is gyümölcsöző ma-
radjon! 

Dr. Ménesi Gergely
egyetemi docens, 

a Győri Egyetemi Zenekar karmestere, 
Széchenyi István Egyetem Művészeti Kar

Maros Rudolf XX. században élt zeneszerzőnk felesége, Molnár Klára, egykori 
hegedűtanárnőm mondta: a fiatalokat „érdekeltté kell tenni” a magas 
színvonalú zenélésben! Győrött negyedszázada ez történik. A tanulni vágyó 
fiatalok nagymértékű segítséget, ösztönzést kapnak, hogy tanulmányaikat lendülettel, 
szakértő tanári segédlettel folytathassák!



EGYEDÜLÁLLÓ ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁS

22 ÉVE EGYÜTT  
– A KÖZÖS SIKEREKÉRT

1998-BAN GONDOLTUNK EGY NAGYOT. AZ AKKOR GYŐRBEN MŰKÖDŐ 
KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ ZENEI INTÉZMÉNYEK – RICHTER JÁNOS ZENEMŰVÉSZETI 

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ZENEMŰVÉSZETI INTÉZET – 
VEZETŐI ÉS TANÁRAI, VAGYIS GÁBOR JÓZSEF, SZABÓ ANDRÁS ÉS CZIGLÉNYI LÁSZLÓ, 
TOVÁBBÁ AZ UNIVERSITAS-GYŐR ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁVAL LÉTREJÖTT EGY ÚJ 

ZENEI EGYÜTTES, A GYŐR SYMPHONIC BAND.

FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS
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Akkor zenekari gyakorlat tantárgy-
ként indult el a Győr Symphonic 
Band. Az együttes mára már 

nemcsak hazánkban, de Európában, 
sőt világszinten is elismert fúvószene-
karrá lett. A sikerekben komoly szerepe 
volt az Universitas-Győr Alapítványnak, 
amely a háttérből segítette, támogatta 
a zenekart. Hazai és nemzetközi uta-
zásaink, hangszer- és kottabeszerzési 
lehetőségeink, karmesterkurzusaink 
és megannyi ünnepi rendezvényünk 
támogatóiként álltak mellénk. A magyar 
felsőoktatásban egyedülálló módon, 
a kiemelkedő zenekari munkát végző 
hallgatók az alapítvány támogatásán 
keresztül ösztöndíjban részesülhetnek.
Több olyan vezető és munkatárs ön-
zetlen segítsége motiválta a zenekart, 
akik meghatározó személyiségei a 
háttérországunknak. Ők nálunk szinte 
már családtagok. Tóth Eszter, Gyapay 
Péterné, Winkler Csaba, vagy dr. Sze-
keres Tamás és dr. Földesi Péter rektor 
nélkül ez a most már több mint 22 éves 
sikertörténet nem jöhetett volna létre. 
2002-ben kezdődött a sorozat, amikor 
is Siklóson, a 25. Nemzetközi Fúvósze-
nekari Verseny győztese és különdíjas 
zenekara lettünk. Számos rádiófel-
vétel készült velünk a Magyar Rádió-
ban. Több nemzetközi sikerünk közül 
néhány: bemutató hangversenyek a 
Fúvós Világszövetség szimpóziumain 

(Szeged, Debrecen, Prága – Csehor-
szág, Kerkrade – Hollandia). A zenekar 
első lemeze a Tuba és Eufónium Világ-
szövetség lemezlistáján 2016-ban első 
helyezett lett. Kiváló szólistákkal, nem-
zetközi mesterekkel dolgoztunk, dol-
gozhatunk együtt. Legutóbb 2018-ban 
az Európai Klarinétfesztivál nyitóhang-
versenyén játszottunk portugál, belga, 
olasz és amerikai szólistákkal.
2007 óta Győrben, az Egyetemi Hang-
versenyteremben (egykori győri zsina-
góga) házigazdái vagyunk a Hidas Fri-
gyes Nemzetközi Karmesterkurzusnak, 
mely a közép-európai régió meghatá-
rozó szakmai eseménye lett.
A nyugodt és kiszámítható működé-
sünk meghatározó résztvevője, segítője 
az Universitas-Győr Alapítvány. Általuk 
is vált a Győr Symphonic Band nem egy 
szakmai tantárggyá, nem egy kreditté 
az indexben vagy a Neptunban, hanem 
egy láthatatlan, de erős hagyományt 
átadó, mindig megújulni és a szakma-
iságot a lehető legmagasabb szintekre 
emelni kívánó közösséggé.  

Szabó Ferenc, 
Hidas Frigyes-díjas karmester, 

a Széchenyi István Egyetem 
Művészeti Karának művésztanára, 

a Magyar Fúvószenei és 
Mazsorett Szövetség elnöke

A nyugodt és kiszámítható működésünk meghatározó 
résztvevője, segítője az Universitas-Győr Alapítvány. 
Általuk is vált a Győr Symphonic Band nem egy 
szakmai tantárggyá, nem egy kreditté az indexben 
vagy a Neptunban, hanem egy láthatatlan, de 
erős hagyományt átadó, mindig megújulni és a 
szakmaiságot a lehető legmagasabb szintekre 
emelni kívánó közösséggé.

ZENEKARI ÖSZTÖNDÍJ

Első alkalommal 2000 őszén hir-
dette meg zenekari ösztöndíj pá-
lyázatát az Universitas-Győr Ala-
pítvány. Az ösztöndíj szervezője 
2006-tól az Egyetemi Zenei Alapítvány. 
A Győri Egyetemi Zenekar és a Győr  
Symphonic Band szakmai munkájá-
ban folyamatosan és eredményesen 
közreműködő zenetanárjelölt-hall-
gatók pályázhatnak. ■

VOLÁN TEFU ÖSZTÖNDÍJ

Az Universitas-Győr Alapítvány a  
VOLÁN TEFU Rt. céltámogatásával 
először 2001-ben hirdette meg hall-
gatói ösztöndíjpályázatát a közle-
kedésmérnöki, a logisztikai, a nem-
zetközi szállítmányozási, a szállítási 
csomagolási; a gazdálkodási szakon a 
logisztikai szervezői vagy a nemzetközi 
szállítmányozási szakirányok valame-
lyikén eredményesen tanuló nappali 
tagozatos hallgatók számára. A pályá-
zati kiírás szerint a VOLÁN TEFU Rt. le-
hetőséget ad arra, hogy a nyertes pá-
lyázók megismerjék a vállalat szakmai 
tevékenységét. A cég szakdolgozatok-
hoz, Tudományos és Művészeti Diák-
köri pályaművekhez szakmai témákat 
javasol, s ezek megvalósítását konzu-
lensekkel is támogatja. Az ösztöndíj 
alapítója Wáberer György. ■



Öröm volt látni, ahogy az alapítók 
és a kuratórium tagjai, közöttük 
dr. Szekeres Tamás elnök és dr. 

Szily István kuratóriumi titkár, továbbá 
munkatársaik elhivatottsága, lelemé-
nyessége és minden akadályt legyőző 
elszántsága, mérnöki precizitása révén 
rövid idő alatt egy országosan is ismert, 
professzionális jogi személy jött létre.
Ügyvédként az alapítvány létesítésében 
ugyan még nem vettem részt, de azóta 
pro bono alapon látom el az alapítvány 
működésével kapcsolatosan felmerülő 
jogi feladatokat. Ezek általában szer-
vezeti, személyi változások átvezeté-
sét jelentették az alapító okiratban és 
a civil szervezetek nyilvántartásában. 
Jogi képviselőként szakmai elégedett-
séggel mondhatom, hogy az alapítvány 
vezetősége mindig és mindenkor meg-

fontolt, következetes és átlátható gaz-
dálkodást folytatott, a vagyonát a leg-
nagyobb gondossággal kezelte. Nem 
végzett kockázatos pénzügyi befekte-
téseket, soha nem vett részt kétséges 
kimenetelű ügyekben sem. Ennek kö-
vetkeztében az elmúlt 30 évben egy-
szer sem kellett az alapítványt peres 
eljárásokban, bíróságok előtt képvisel-
nem, ami manapság nagyon nagy szó. 
Az alapítvány felügyelő bizottsága és 
könyvvizsgálója is velem egyező meg-
állapításokra jutott az elmúlt három 
évtizedben, azaz az alapítvány műkö-
dése során mindig megfelelt a jogi és 
számviteli előírásoknak, pénzügyi kö-
telezettségeit is pontosan, határidő-
ben teljesítette, számviteli beszámolói, 
közhasznúsági jelentései a valóságnak 
is megfeleltek.

Az alapítók joggal lehetnek büszkék 
„művük”, az alapítvány elmúlt harminc 
évére, s remélem, hogy sok újabb si-
keres évtized követi majd ezt az elmúlt 
időszakot. 

Dr. Pardavi László
egyetemi docens

(Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, 
Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék), 
az Universitas-Győr Alapítvány jogásza

NEM VOLT PERES ELJÁRÁS

MEGFONTOLT 
ÉS ÁTLÁTHATÓ 
GAZDÁLKODÁS

EGYETEMI OKTATÓKÉNT ÉS GYAKORLÓ ÜGYVÉDKÉNT AZ 1990-ES ÉVEK KÖZEPÉN 
KERÜLTEM KAPCSOLATBA AZ UNIVERSITAS-GYŐR ALAPÍTVÁNNYAL.  

ÍGY VOLT SZERENCSÉM AZ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGÉT SZINTE A KEZDETEKTŐL 
FIGYELEMMEL KÍSÉRNI. FIATAL OKTATÓKÉNT, MINT ÖSZTÖNDÍJAS DOKTORANDUSZ 

KAPTAM TÁMOGATÁST, S HA LASSAN IS, DE TELJESÍTETTEM VÁLLALÁSAIMAT.

FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS
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Az alapítvány működése során mindig megfelelt 
a jogi és számviteli előírásoknak, pénzügyi 
kötelezettségeit is pontosan, határidőben 
teljesítette, számviteli beszámolói, közhasznúsági 
jelentései a valóságnak is megfeleltek.

PANNON-WORK ÖSZTÖNDÍJ

A Pannon-Work Iskolaszövetkezet jog-
elődjét egykori hallgatóink 1989-ben 
alapították. A cég vezetői az alapítás óta 
elkötelezettek a Széchenyi István Egye-
tem hallgatói  iránt. Az ösztöndíjat 2006-
ban alapította meg az iskolaszövetkezet, 
s félévente adományozzák az Universi-
tas-Győr Alapítvány közreműködésével. 
Az ösztöndíjat azok a hallgatók – 3–5 fő 
– nyerhetik el, akik a jó tanulmányi ered-
ményeik mellett az iskolaszövetkezetben 
diákmunkát is vállalnak. A cég az ösztön-
díj-adományozáson kívül is aktív szerepet 
vállal az egyetem életében: számos ren-
dezvényt, sporteseményt támogat, hall-
gatói versenyek résztvevőit mentorálja. ■

EDUTAX ÖSZTÖNDÍJ

A győri székhelyű cég több mint 15 éve 
nyújt komplex ügyviteli szolgáltatást 
partnerei számára, melyek között meg-
találhatóak mind a kkv-szektor cégei, 
mind a nagy- és multinacionális vállala-
tok. Teljes körű ügyviteli szolgáltatásaik 
magába foglalják a könyvelést, bérszám-
fejtést, adó- és munkaügyi tanácsadást, 
iskola- és nyugdíjasszövetkezetekre 
specializálódott ügyviteli szoftvert és 
marketing outsourcingot is. Társadalmi 
felelősségvállalásának tekinti a tehetsé-
ges fiatalok felkarolását, az oktatás és 
képzés támogatását. Az ösztöndíjat is 
ennek jegyében alapította 2019-ben. ■

SZJA 1% ÖSZTÖNDÍJ

Az alapítvány közhasznú szervezet-
ként minden évben jelentős támoga-
táshoz jut a magánszemély adózók 
személyi jövedelemadóból történő  
1 százalékos felajánlásainak köszön-
hetően. A felajánlások összege 1998-
tól kezdődően meghaladja a 150 mil-
lió forintot. Az egyetem valamennyi 
hallgatója pályázhat a tanévenkénti 20 
ösztöndíjra, de ugyanez a forrása a – 
felső létszámkorlát nélküli – PhD-ösz-
töndíjnak is. Az Universitas-Győr Ala-
pítvány köszöni mindazoknak, akik ily 
módon is hozzájárulnak az alapítvány 
működéséhez, céljainak teljesítésé-
hez. Kérjük, a továbbiakban is éljenek 
a felajánlás lehetőségével! ■



SEGÍTETT AZ ALAPÍTVÁNYI ÖSZTÖNDÍJ

HIVATÁSOM  
A TUDOMÁNYOS 

ÉLETPÁLYA
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FIATAL KUTATÓKÉNT KORÁN LEHETŐSÉGEM NYÍLT HAZAI ÉS 
NEMZETKÖZI PROJEKTEKBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE, VALAMINT 
ÓRAADÓKÉNT BEKAPCSOLÓDHATTAM A FŐISKOLAI, MAJD AZ 

EGYETEMI OKTATÁSBA. AZ AKADÉMIAI VILÁG SZABADSÁGA 
ÉS A KUTATÓI, SZAKÉRTŐI MUNKA VÁLTOZATOSSÁGA, 

VALAMINT ÁLLANDÓ TANULÁSRA INSPIRÁLÓ KÖZEGE MIATT 
EGYÉRTELMŰEN A TUDOMÁNYOS ÉLETPÁLYÁT VÁLASZTOTTAM 

HIVATÁSOMNAK. EHHEZ SOK TÁMOGATÁST ÉS BÁTORÍTÁST 
KAPTAM AZ MTA RKK GYŐRI INTÉZETÉT VEZETŐ RECHNITZER 
PROFESSZORTÓL, VALAMINT MUNKATÁRSAIMTÓL. AZ ELSŐK 

KÖZÖTT JELENTKEZTEM A REGIONÁLIS TUDOMÁNY TERÜLETÉN 
ELINDULT PHD-KÉPZÉSRE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN, 

AMIT LEVELEZŐ TAGOZATON VÉGEZTEM EL. AZ UNIVERSITAS-
GYŐR ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJA JELENTŐS SEGÍTSÉGET 
JELENTETT MIND A PHD-FOKOZAT MEGSZERZÉSÉHEZ, 

MIND A KIEGYENSÚLYOZOTT MAGÁNÉLETHEZ, AMI 
ÖSSZEVETHETŐ MÉRTÉKŰ VOLT AZ AKKORI MTA TUDOMÁNYOS 

SEGÉDMUNKATÁRSI FIZETÉSEMMEL.

FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS

Nagy öröm volt számomra, hogy a Széchenyi 
István Főiskola 2002-től egyetemi rangot 
kapott, aminek emléket állító emlékérmet 

mind a mai napig jóleső örömmel fogom a kezem-
be. Az egyetemépítés első éveit külföldről, Spa-
nyolországból követhettem először posztdoktori 
ösztöndíjasként, majd tudományos hivatalnokként 
a sevillai Institute for Prospective Technological 
Studies intézményben, a jövőbeli technológiák tár-
sadalmi hatásainak a vizsgálatával foglalkozva. 
Győri születésű lokálpatriótaként mindig szem előtt 
tartottam a szülővárosom és annak legfontosabb 
intézményének, a Széchenyi István Egyetemnek a 
fejlődését, ezért nemzetközi tapasztalataimat min-
denképpen itt szerettem volna kamatoztatni. Szak-
mai karrierem legfontosabb állomásának tekintem, 
hogy bekapcsolódhattam az egyetem 2008-ban 
megkezdett nagyívű fejlesztésébe, ami lendülete-

sen tart a mai napig – és a terveket figyelve, még a 
következő 5–10 évben is. 
Az egyetemi oktatói munkám mellett, a Tudásme-
nedzsment Központ vezetőjeként felelős voltam az 
egyetem technológia- és tudástranszfer tevékeny-
ségéért, a kutatási eredmények disszeminációjáért, 
hasznosításáért, illetve innovatív hallgatói-oktatói 
projektek fejlesztéséért. Több nemzetközi projektet 
valósítottunk meg az Universitas-Győr Nonprofit 
Kft.-vel és 2010 óta minden évben megrendezzük 
a Nyugat-dunántúli Innovációs Kiállítást és Találmá-
nyi Vásárt is, mellyel teret és lehetőséget kívánunk 
biztosítani az új termékkel és szolgáltatással rendel-
kező helyi, illetve a régióban működő vállalkozások-
nak, a tehetséges fiataloknak és egyetemistáknak.
2016-ban kaptam felkérést az egyetem területén 
található Mobilis Interaktív Kiállítási Központ vezeté-
sére. Különösen büszke vagyok arra, hogy az elmúlt 



években a széles helyi összefogás és a kiváló 
munkatársak segítségével új funkciókkal bővítet-
tük a központot: elindítottuk a Mobilis Diáklabort, 
ahol természettudományokhoz kapcsolódó fog-
lalkozásokat tartunk és a diákok maguk tudnak 
kísérletezni az órarendjükhöz illeszkedve. Másik 
büszkeségünk a MobilITy digitális élményköz-
pont, ahol játszva tanulhatnak a diákok és fedez-
hetik fel a látogatók a legújabb infokommunikáci-
ós és digitális eszközöket.
Tudományos tevékenységet és kutatásokat job-
bára PhD-hallgatókkal közösen folytatunk fel-
használói és nyílt innováció témakörökben. Az 
utóbbi időben a Menedzsment Campus Kompe-
tencia Központ vezetése köti le az energiáimat. 
Egy olyan vállalati együttműködési platformot 
álmodtunk meg, aminek küldetése a térség vál-
lalkozásai verseny- és innovációs képességeinek 
a fejlesztése, továbbá az egyetem technológiai 
transzfer tevékenységeinek koordinálása, vala-
mint az egyetemi innovációs ökoszisztéma kiépí-
tése partneri együttműködések fejlesztésével. 
Bízom benne, hogy az elméleti és koncepcioná-
lis munka mellett a gyakorlatban is sikerül bizo-
nyítani az elgondolásaink működőképességét a 
Széchenyi István Egyetem javára. 

Dőry Tibor

Szakmai karrierem legfontosabb 
állomásának tekintem, 
hogy bekapcsolódhattam 
az egyetem 2008-ban 
megkezdett nagyívű 
fejlesztésébe, ami 
lendületesen tart a mai napig 
– és a terveket figyelve, még a 
következő 5–10 évben is.

GRABO TŐZSDE KLUB

A Graboplast Rt. anyagi támogatásával, az Universitas-Győr Alapítvány 
szervezésében tőzsdei ismeretek oktatása kezdődött 2000 februárjától 
a Széchenyi-főiskolán. Jancsó Péter, a cég elnök-vezérigazgatója a győri 
egyetem tudományos, szellemi hátterét szervező Universitas-Győr Ala-
pítvány kuratóriumának volt a tagja, s több széchenyis szakmai szerve-
zet tanácsadó testületében is részt vesz. A cég minden évben ösztön-
díjpályázatot is kiír a győri hallgatóknak. – A Graboplast Rt. érdekelt a 
Széchenyi István Egyetem létrejöttében, mert ezzel a térség társadalma, 
gazdasága is új értékekkel, új lehetőségekkel gazdagodna – e szavakkal 
indokolta Jancsó Péter a minőségi oktatási formák győri meghonosítá-
sához adott újabb támogatást. A Graboplast mellett mind több győri 
cég is felkerült a tőzsdei vállalatok közé, s a megalapozott szakmai mun-
kához jól képzett közgazdászok, mérnökök kellenek. 
Az Universitas-Győr Alapítvány közreműködésével szervezett felké-
szítés egy éven át száz hallgatónak teremti meg a lehetőséget a 
tőzsde intézményének, tevékenységének, speciális nyelvének, kiad-
ványainak mélyebb és részletesebb tanulmányozására. A 3-4 órás 
előadások, az azokat követő szemináriumok a tőzsde és a kocká-
zatok, az állampapírok, a befektetési alapok, a részvénypiac, a bró-
kerválasztás, a BUX, a devizaüzletek, a portfólióépítés témaköreit 
dolgozzák fel. Az előadók a hazai pénzvilág ismert szakemberei. – A 
képzés mellett az oktatásban részt vevő tanszékek és az Universi-
tas-Győr Alapítvány kuratóriumi tagjai egyaránt elkötelezettek. Ezt 
jelzi, hogy az alapítvány – amely a maximális hatékonyságra töre-
kedve az egyik legtakarékosabb szponzor – csak a legalaposabban 
megindokolt, s pénzügyileg is kivitelezhető pályázatot, programot 
fogadja el. A kuratórium egyöntetűen és folyamatosan támogatta 
képzési tervünket – összegzi dr. Szente Béla, a Közgazdasági Fa-
kultás igazgatóhelyettese a programok alapos előkészítettségéből 
fakadó kedvező fogadtatást. Ez is jelzi számunkra, hogy a győri tár-
sadalom prominens képviselői az egyetem ügye mellett elkötele-
zett polgárok. A képzéssel ismét egy új értékkel gazdagodhatunk.
Az Első Tőzsde Klub Alapítvány tőzsdei terminált telepített a Széche-
nyi-főiskolára. A résztvevők számára térítésmentes képzés a Széchenyi 
Közgazdász Szakkollégium hallgatóira épült, de az összes széchenyis 
hallgató számára nyitott – tájékoztatott dr. Ferenczi Zoltán tanszék-
vezető főiskolai tanár, a tehetséggondozó kör tanárelnöke. „A tőzsde 
a gyakorlatban” ismeretbővítő kurzus most jelentősen kiteljesedett. ■

(Winkler Csaba archívuma, 2000. február)
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SZABÓ RÓBERT ÖSZTÖNDÍJ

A mérnök-tanár szak elvégzése után 
2000-ben, már sikeres győri vállal-
kozóként alapította a róla elnevezett 
ösztöndíjat. Célja a műszaki pedagó-
gus képzésben tanulók motiválása.  ■

GARDÓ SÁNDOR DÍJ

Prof. Dr. Gardó Sándor a Magyar Tu-
dományos Akadémia doktora, egyete-
mi tanár, szülész-nőgyógyász, humán 
genetikus volt. A Széchenyi István 
Egyetem Petz Lajos Egészségtudo-
mányi és Szociális Intézetének alapító 
igazgatója, egykori tanszékvezetője. 
A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 
Szülészeti és Nőgyógyászati Osztá-
lyának volt vezetője és oktatója. Több 
haza szakmai szervezet vezető tiszt-
ségviselője, egészségügyi szervező, 
szaktanácsadó főorvos volt. Sikeresen 
szervezte, menedzselte a Széchenyi 
István Egyetem két évtizede indult 
egészségügyi és szociális képzéseit, 
építette kapcsolatait. Meggyőző érve-
lése, korrektsége nagyban segítette az 
egyetem Petz Aladár Megyei Oktató 
Kórházzal kiteljesedő együttműködé-
sét. Szakmai munkásságáért és peda-
gógiai eredményeiért számos tudo-
mányos és rangos kitüntetés mellett 
– mint a Pro Urbe Győr, Pro Universita-

te vagy a Markusovszky Díj – a Magyar 
Köztársaság Arany Érdemkeresztjét is 
megkapta. A szülésznőképzés terén 
végzett munkáját a Magyar Szülésznők 
Szövetsége „tiszteletbeli szülésznő” ki-
tüntetéssel ismerte el. Az ő emlékére 
alapította felesége, dr. Walawska Joan-
na és az Universitas-Győr Alapítvány 
2013-ban a „Gardó Sándor Díjat”.  ■

HALBRITTER MÁTYÁS DÍJ

A díj névadója, Halbritter Mátyás 
2011-ben, 67 éves korában hunyt 
el. Élete a Győri Keksz és Ostyagyár 
volt, ahol több mint négy évtizedet 
dolgozott különböző beosztásokban. 

Hosszú ideig vezetője volt a cégnek, 
s egész munkásságával maradandót 
alkotott. Nagyapjához, édesapjához 
hasonlóan letette névjegyét Győr 
gazdasági életében. 1995-ben a győri 
egyetem Pro Universitate Díját kapta, 
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése 
1996-ban Pro Urbe kitüntetéssel is-
merte el Halbritter Mátyás értékes 
tevékenységét. Az Universitas-Győr 
Alapítvány kuratóriumi tagja volt 1994-
től haláláig. Az alapítványt képviselve 
elnöke volt a győri Innonetnek, az In-
novatív és Technológia Központnak, 
melyet a kis- és közepes vállalkozások 
fellendítésére hoztak létre. Emlékét, a 
közért végzett eredményes munkáját 
felesége, Halbritterné dr. Raffai Judit 
2012-től a nevével fémjelzett ösztöndíj 
alapításával örökíti meg a széchenyis 
hallgatók, a győri polgárok körében. ■

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI  
SZOCIÁLIS KÉPZÉS

A diplomás ápoló és a szociális 
munkás főiskolai szintű képzés 
győri beindítása. Az előkészítés ré-
szeként a Széchenyi-főiskola és a 
Petz-kórház szellemi bázisán, az 
alapítvány támogatásával 1995. de-
cember 19-én megalakult a közös 
Egészségügyi és Szociális Intézet, 
a mai Egészség- és Sporttudomá-
nyi Kar elődje. Alapító igazgatója 
dr. Gardó Sándor egyetemi tanár, a 
kórház Szülészeti és Nőgyógyászati 
Osztályának vezetője. ■

PALOTAI ZOLTÁN ÖSZTÖNDÍJ

A mérnök-tanár szak egykori hallga-
tója debreceni vállalkozóként alapí-
totta meg a róla elnevezett ösztön-
díjat. Célja a sikeres tanulmányok 
támogatása. ■

Támogassa ön is személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával  
az Universitas-Győr Alapítvány ösztöndíjprogramját! 

Adószám: 19112824-1-08.



Elsőévesként a főiskolán az ösztön-
díj sokat jelentett anyagilag: támo-
gatta, könnyebbé tette a beillesz-

kedést, hiszen az első félévben nem 
kaptam tanulmányi ösztöndíjat.
2002-től a zenekari ösztöndíjak új kön-
töst kaptak. Már nemcsak az új, hanem 
a nagyobb évfolyamos hallgatók is része-
sülhettek a támogatásban. Az ösztöndí-
jak elbírálása Ménesi Gergely karnagy ha-
tálya alá került. Az ösztöndíjért érdemes 
volt dolgozni, versengeni a többi hallga-
tóval, mert innentől kezdve a támogatás 
„kitüntetést” jelentett számomra. Ezt az 
ösztöndíjat 8 féléven keresztül kaptam – 
remélhetően rászolgáltam.
A zenekari ösztöndíjakat a következő 
években kiterjesztették a Győr Symp-
honic Bandre is, így már a fúvósok is 
részesülhettek a támogatásban.
Az Universitas-Győr Alapítvány nemcsak 
az ösztöndíjakkal segíti a zenekarok 
munkáját, hanem részt vállal a zeneka-
rok utaztatásában, koncertek szervezé-

sében a mai napig, illetve hangszerekkel 
járul hozzá az együttesek professzionális 
munkájához.
A főiskola elvégzése után is maradhat-
tam a Győri Egyetemi Zenekar koncert-
mesteri szerepében, mint ösztöndíjas. 
Közben a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem hallgatója lettem. A zenekari 
munka mellett a győri Liszt Ferenc Ze-
neiskola hegedűtanári állását töltöttem 
be. Az ösztöndíjjal és a tanári fizeté-
semmel fedezni tudtam a zeneakadé-
miai tanulmányaimat, s eközben mind 
a zenekari, mind a pedagógiai munká-
ban tapasztalatokat szereztem.
Az Universitas-Győr Alapítvány nem-
csak a tanulmányaimat, hanem a dip-
lomakoncertemet is megszervezte, így 
a zeneakadémiai diplomakoncertemet 
Győrben, az egyetemi hangversenyte-
remben adhattam – Ménesi Gergely és 
a Győri Egyetemi Zenekar közreműkö-
désével. Az oklevél megszerzése után 
még több évig ösztöndíjas voltam, mint 

az Egyetemi Zenekar koncertmestere. 
Az idő múlásával az ösztöndíj egy állás-
sá nőtte ki magát. Jelenleg a Széchenyi 
István Egyetem Művészeti Karának mű-
vésztanára vagyok.
Tanáraim, mestereim segítsége nélkül 
mindez nem valósulhatott volna meg. 
Példaképként tekintem Ménesi Gergely 
karnagyot, aki meglátta egyéniségem-
ben a koncertmesteri ambícióimat, dr. 
Molnárné dr. Svikruha Márta tanárnő 
egyengette hegedűtechnikai tanulmá-
nyaimat, a diploma megszerzése után 
Gábor József akkori intézetigazgató tá-
mogatásával kezdhettem el a munká-
mat. Ezúton is köszönöm nekik, hiszen 
nélkülük és az Universitas-Győr Alapít-
vány nélkül a munkám nem teljesedhe-
tett volna ki. 

Baranyai István
hegedűművész, 

a Művészeti Kar művésztanára, 
a Győri Egyetemi Zenekar  

koncertmestere

KITELJESEDETT MUNKA

ALAPÍTVÁNY SZERVEZTE 
DIPLOMAKONCERT

2001-BEN KEZDTEM EL TANULMÁNYAIMAT AZ AKKOR MÉG SZÉCHENYI 
ISTVÁN FŐISKOLA MŰVÉSZETI FAKULTÁSÁN. AZ ŐSZI FÉLÉV SORÁN AZ ELSŐS 

VONÓSHALLGATÓK – KÖZTÜK ÉN IS – ZENEKARI ÖSZTÖNDÍJBAN RÉSZESÜLTEK. AZ 
ELSŐ ZENEKARI ÖSZTÖNDÍJASOK MI VOLTUNK, ERRŐL MÁR A FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN 
ÉRTESÜLTÜNK. EZZEL A TÁMOGATÁSSAL SZERETTÉK VOLNA AZ INTÉZMÉNY VEZETŐI A 
VONÓSLÉTSZÁMOT NÖVELNI, MIVEL AKKORIBAN IGEN KEVÉS VONÓS JELENTKEZETT.

FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS
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Az Universitas-Győr 
Alapítvány nemcsak az 
ösztöndíjakkal segíti a 
zenekarok munkáját, 
hanem részt vállal a 
zenekarok utaztatásában, 
koncertek szervezésében 
a mai napig, illetve 
hangszerekkel járul 
hozzá az együttesek 
professzionális 
munkájához.



A SZAKMAI TUDÁS ÖNMAGÁBAN NEM ELÉG

KELL VALAMI 
PLUSZ

2005-BEN, A GYŐRI HILD JÓZSEF ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN 
ÉRETTSÉGIZTEM. MÁR AKKOR IS NAGYON SZERETTEM A SZAKMÁMAT ÉS A VÁROST. 
EZÉRT BUDAPEST HELYETT A GYŐRI SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI 

SZAKÁRA JELENTKEZTEM.

FOTÓ: FARKAS CSABA
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Az egyetemre érkezve az 
egyik első és legmeg-
határozóbb élményem 

az volt, amikor egy hallgatótársam-
mal kiválasztottak kettőnket, hogy a 
gólyaesküt mondjuk el a tanévnyitón.  
Ezután pedig dr. Szekeres Tamás rek-
tor egy kávéra és beszélgetésre invitált 
bennünket. Ekkor többek között arra 
buzdított, hogy az egyetemen eltöltött 
éveket maximálisan használjuk ki, hogy 
majd diplomával a kezünkben minél 
nagyobb sikerrel keltsük fel a leendő 
munkaadóink figyelmét. Mint mondta, 
„a szakmai tudás mellé elengedhetet-
len valami plusz”.
Tanácsát megfogadva, minden lehe-
tőséget kihasználtam: voltam hallgatói 
önkormányzati képviselő, szakfelelős. 
Több témában tudományos diákköri 
dolgozatot is készítettem és az Orszá-
gos Tudományos Diákköri Konferen-
cián 3. helyezett lettem. Dolgozatom 
címe: A beton Schmidt-kalapáccsal 
végzett szilárdságvizsgálatának meg-
bízhatósága. Konzulensem dr. Tóth 
Zoltán főiskolai tanár volt.
Legeredményesebb a tésztahídépítés-
ben voltam, de nem egyedül: 2005-től 
összesen 9 egyetemi és nemzetközi 
versenyen vettem részt szaktársam-
mal, párommal, Tótiván Alizzal. A szak-
mai sikereknek köszönhetően először 
2006-ban lettem Klatsmányi Tibor–
Varga László ösztöndíjas, a következő 
évben Aliz kapta meg ezt az elisme-
rést. 2008-ban és 2009-ben pedig már 
mindketten. Ugyanebben az évben az 
egyetem, az Universitas-Győr Alapít-
vány és a céges szponzorok segítsé-
gével kijutottunk a kanadai Tésztahíd-
építő Világbajnokságra, ahol csapatban 
első, nehézsúlyban pedig második 
helyezést értünk el, egy hajszálnyival 
lemaradva a dobogó csúcsáról. A kö-

vetkező évben, 2009-ben 443,58 kg-
mos teherbírású hidunkkal mintegy 
plusz 90 kilogrammal döntöttük meg a 
korábbi világcsúcsot. Ennél jobb ered-
mény ezen a versenyen azóta sem 
született. A tésztahídépítés miatt több 
neves konferencián is részt vehettünk, 
előadhattunk – szakmai kapcsolataink 
folyamatosan épültek. A világbajnok-
ság után állást kaptam egy győri stati-
kus tervezőirodában, ami az építőipari 
válságban kivételes lehetőség volt. A 
diplománk kézhezvételekor már több-
éves szakmai tapasztalatom volt, s Aliz-
nak is ígéretesen indult a karrierje. Ő 
jelenleg okleveles építőmérnökként a 
GE Healthcare Magyarország Kft. szoft-
verfejlesztője.
Sokat köszönhetünk többeknek azzal, 
hogy elindították, megszervezték, tá-
mogatták a győri tésztahídépítést és 
így minket is. Dr. Lublóy László főiskolai 
docens (később Aliz diplomakonzulen-
se), Agárdy Gyula egyetemi adjunktus 
(később az én diplomakonzulensem, 
illetve egy másik TDK-dolgozatom kon-
zulense), Cserpes Imre egyetemi tanár-
segéd (akkor még HÖK-intézetvezető) 
mindig bíztattak bennünket, hogy ér-
demes a tésztahíddal foglalkoznunk, s 
ehhez szereztek szakmai cégektől, az 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzattól 
anyagi támogatást is.
2016-ban meghívást kaptam az Uni-
versitas-Győr Alapítvány ösztöndíjátadó 
ünnepi eseményére, ahol végre nagy-
közönség előtt mondhattam köszönetet 
dr. Szekeres Tamás rektornak a taná-
csért, az alapítványnak a támogatásért. S 
Aliznak mindenért, aki akkor már felesé-
gemként kísért el, gyermekünkkel a szíve 
alatt. 

Pozsonyi Norbert
okl. építőmérnök, szoftverfejlesztő,

ABBYY Process Intelligence Kft.

A tésztahídépítés miatt több neves 
konferencián is részt vehettünk, előadhattunk 
– szakmai kapcsolataink folyamatosan 
épültek.

WABERER’S ÖSZTÖNDÍJ

Az ösztöndíj névadója, Wáberer György 
egykor Győrben, a Széchenyi István Egye-
tem jogelőd intézményében, a Közlekedé-
si és Távközlési Műszaki Főiskolán szerez-
te első diplomáját. Egykori alma matere, 
a Széchenyi István Egyetem mai hallga-
tóinak két évtizede adományoz félévente 
10 ösztöndíjat, s anyagilag is támogatja a 
szállítmányozói, logisztikai képzést. ■

A RÁBA RT. A GYŐRI  
FELSŐOKTATÁSÉRT

A Széchenyi István Főiskola és a főiskolával 
együttműködő egyetemek Győrben tanu-
ló, győri vagy a város vonzáskörében élő, 
kiemelkedő tanulmányi eredményt elért 
hallgatói 1995-től vehettek részt a „RÁBA 
Rt. a felsőoktatásért” Alapítvány ösztön-
díj pályázatán. A Rába Rt. és a Széchenyi 
főiskola, az Universitas-Győr Alapítvány 
közötti folyamatos és eredményes együtt-
működés egyik hatékony formája ez a 
komoly szakmai és anyagi ösztönzést je-
lentő pályázat. A kurátorok a döntésnél a 
tanulmányi előmenetel mellett a szakmai 
gyakorlat, a nyelvismeret, a tudományos 
diákköri tevékenység eredményei alapján 
döntenek, s figyelembe veszik a pályázók 
szociális helyzetét is. A pályázat részeként 
elkészített tanulmányi, szakmai terv meg-
valósítását szigorúan és következetesen 
számon kéri a gyár és a főiskola képvise-
lőiből álló kuratórium. A cél egyértelmű: a 
kiváló felkészültségű, jövendő munkatár-
sak kiválasztása. (WCs, 1998.) ■



Az Universitas-Győr Ala-
pítvány két ösztöndíját 
is sikerült elnyernem. 

2013-ban egy féléves vendégokta-
tói ösztöndíjat, amit a Florida Atlantic 
Egyetemen töltöttem el. A 2018/2019-
es tanévben pedig a Hegedűs Gyula 
Tudományos Ösztöndíjat kaptam meg, 
ami a hollandiai Delft-i Műszaki Egye-
temen eltöltött egy évemet támogatta. 
Mindkét ösztöndíj esetében tudatos 
célom volt a külföldi egyetemeken szer-
zett tapasztalatok itthoni hasznosítása. 
Már a pályázatokat megelőzően tud-
tam, az érdeklődési területemen kik 
azok az aktív és elismert professzorok, 
akikkel együtt kívánok dolgozni. Tág 
mozgásteret adott, hogy az Universi-
tas-Győr Alapítvány ösztöndíjai rugal-

masan kezelték a célország kérdését, 
így szabadon választhattam fogadó 
intézményt.
Az elnyert tudományos ösztöndíjak 
megerősítettek abban, hogy az okta-
tói-kutatói életpályán kívánok maradni. 
Az ösztöndíjak nagymértékben támo-
gatták szakmai céljaim megvalósítását 
és karrierem építését. 
A Delft-i Műszaki Egyetemmel kialakí-
tott szakmai kapcsolatomban fontos 
tény, hogy az intézmény a QS egyete-
mi világranglistán az építőmérnöki tu-
dományterületen az előkelő második 
helyen szerepel az idei évben. Egyéves 
kinttartózkodásom eredményeként 
számos területen működünk együtt, 
mint a kétirányú vendégelőadói óratar-
tás, a jó minőségű közös folyóiratcikkek 

és konferencia-előadások, s egy jelen-
leg is futó autonóm közlekedési rend-
szerekkel foglalkozó kutatási projekt. 
Külföldi ösztöndíjak nélkül ilyen mély és 
értékes szakmai kapcsolatok maguktól 
nehézkesen alakulnak ki. Ezeknek kö-
szönhetően bekerültem a nemzetközi 
kutató véráramba, a kutatóközösség 
aktív szereplőjévé válhattam.
Megítélésem szerint az Universi-
tas-Győr Alapítvány által kínált ösztön-
díjak az elismerésen és anyagi támoga-
táson túlmenően kiugrási lehetőséget 
kínálnak a pályázók, a kedvezményezet-
tek számára. Az ösztöndíjak hatékony 
és célzott felhasználásával a pályázók 
szakterületükön történő előrelépése 
szinte garantált. Minden egyetem éle-
tében fontos a nemzetközi szinten is 

HATÁRON TÚLI TAPASZTALATSZERZÉS

KARRIERÉPÍTŐ 
ALAPÍTVÁNYI 

ÖSZTÖNDÍJAK

A GYŐRI EGYETEMEN DIPLOMÁZTAM, AHOL 2002 ÓTA DOLGOZOM, S AHOL 
2011-BEN SZEREZTEM PHD-FOKOZATOT. JELENLEG EGYETEMI DOCENS 

VAGYOK A KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI ÉS VÍZMÉRNÖKI TANSZÉKEN. AZ ELTELT IDŐ 
ALATT HUZAMOSABB IDEIG, ÖSSZESSÉGÉBEN KÉT ÉS FÉL ÉVET TÖLTÖTTEM EL 

KÜLFÖLDÖN KÜLÖNFÉLE INTÉZMÉNYEKBEN.

FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS
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Az Universitas-
Győr Alapítvány által 
kínált ösztöndíjak az 
elismerésen és anyagi 
támogatáson túlmenően 
kiugrási lehetőséget 
kínálnak a pályázók, 
a kedvezményezettek 
számára. Az ösztöndíjak 
hatékony és célzott 
felhasználásával a 
pályázók szakterületükön 
történő előrelépése szinte 
garantált.

értékesíthető tudás, melynek záloga 
a jól kvalifikált oktatói gárda. Az ösz-
töndíjak egyetemi szintű értékterem-
tése itt érhető tetten, hiszen az egyén 
épülésének támogatásával a hasznok 
multiplikatív módon, közösségi szinten 
is érvényesülnek.
Az elnyert ösztöndíjaim fontos mér-
földkövei az életemnek. Az ösztöndíjas 
időszakok alatt megszerzett kapcso-
latokért, tudásért és élményekért a 
mai napig hálás vagyok az Universi-
tas-Győr Alapítványnak. 

Dr. Borsos Attila  
egyetemi docens,  

Közlekedésépítési és  
Vízmérnöki Tanszék, tudományos 
dékánhelyettes, Építész-, Építő- és  

Közlekedésmérnöki Kar



ÍGY KEZDŐDÖTT

NYÚJTOTT KÉPZÉS
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Amikor pedig megszületett az ala-
pítvány teljes neve – „Alapítvány 
a Széchenyi István Műszaki Főis-

kola fejlesztésére”, pontosabban fogal-
mazva a „javára”, rövidítve „UNIVERSITAS 
Alapítvány, Győr” –, akkor a nevében is 
megjelent az a nagyszerű, a városnak 
régóta meg-megújuló törekvéséhez illő, 
közérdekű cél: legyen Révfalu tizenöt 
éves műszaki főiskolája és annak kam-
pusza a „Győr Egyetemi Város” címhez 
vezető út akadályainak, emelkedőinek 
felkészült ismerője és vállalója, ennek 
a folyamatnak stratégája! Ma, 30 év 

távlatából is hihetetlennek tűnik, de a 
közérdekű cél megvalósult, első tizen-
öt évét már teljesítette is a Széchenyi 
István Egyetem és annak kampusza!
Ezeknek az éveknek még a nyelvi kör-
nyezetben tapasztalt, meglepő vál-
tozásnál is markánsabb újdonságát 
hozta törvényi környezetünk, ugyanis 
ekkor kapta meg főiskolánk vezető tes-
tülete, a Főiskolai Tanács – a felsőok-
tatási intézmények autonómiája jegyé-
ben – saját tanterveink jóváhagyásának 
jogát! Még azt a lehetőséget is megkap-
tuk ezzel, hogy olyan újdonságokat fog-

laljunk tanterveinkbe, amelyek egyes 
egyetemi kurzusok, sőt szakirányok 
fogadását, vagy a hároméves képzési 
idő növelését, megnyújtását a hallgatók 
választására bízták. A választhatóság, 
a szakok közt is ajánlható áthallgatás 
lehetősége volt ennek a harminc év-
vel ezelőtti törekvésnek az újdonsága. 
Nekünk pedig a hallgatók választásá-
nak ismeretében kellett ennek minden 
részletét vállalnunk. Az új tantervek 
nem évekre megszabott, tervezhető 
tanszéki munkamegosztást rögzítettek, 
szemeszterenként új kihívások tették 

A NYOLCVANAS ÉVEK VÉGÉTŐL ÚJ NYELVI KÖRNYEZETBE KERÜLTÜNK. 
GYORSAN KÖVETTÉK EGYMÁST AZ ÚJ SZAVAK, ALIG TUDTUK AZOKAT 

MEGSZOKOTT KATEGÓRIÁINKHOZ RENDEZNI! MIT HOZHAT A SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓ, A BRUTTÓSÍTÁS, A VÁLLALHATÓ/MOZGÓSÍTÓ 

PIACGAZDASÁG, AZ EGÉSZSÉGES MUNKANÉLKÜLISÉG, A NEM TITKOLT 
HONTALANSÁG? MIT HANYAGOL EL EGY PATERNALISTA ÁLLAMSZERVEZET ÉS 

MIT HOZHAT A PLURALIZMUS? EBBEN A SZÓ- ÉS FOGALOMKAVALKÁDBAN 
JELENT MEG AZ „ALAPÍTVÁNY” RÉGI VAGY ÚJ TARTALMÁVAL. NEM ISMERTÜK 

SOKAT ÍGÉRŐ JOGI BEÁGYAZOTTSÁGÁT, DE ISMERTÜK GRÓF SZÉCHENYI 
ISTVÁN AKADÉMIÁT ALAPÍTÓ GESZTUSÁT, NOBEL ALFRÉDNAK A TUDOMÁNYOS 

VILÁGOT ERŐSÍTŐ/LÁZBA HOZÓ, RANGOS HAGYATÉKÁT! MILYEN FONAL/
ZSINÓR KÖTHETI ÖSSZE, KAPCSOLÓDHAT-E A XIX. SZÁZAD EMLÉKEZETES 

ALAPÍTÓINAK MÁIG ÉLŐ GONDOLATÁHOZ, EURÓPA KULTÚRÁJÁNAK, 
A MECENATURÁNAK ÉVEZREDEKEN ÁT SEM ELFELEDETT SZILÁRD 

OSZLOPÁHOZ EZ A XX. SZÁZAD UTOLSÓ ÉVTIZEDÉBEN FELTÁMADÁST VAGY 
ÚJJÁSZÜLETÉST ÍGÉRŐ FOGALOM? INKÁBB KARITATÍV SZEREPE LESZ, NETÁN A 
PLURALIZMUS SZÜLÖTTE? SZEREPE, CÉLJA, HÁLÓZATA A VÖRÖSKERESZTHEZ, 

VAGY A „POLITIKAMENTES” NÉPFRONTOS TÖREKVÉSEKHEZ TESZI MAJD 
HASONLÓVÁ? ABBAN SEM KÉTELKEDHETTÜNK, HOGY EGY VÁLLALHATÓ, JÓL 

MEGFOGALMAZOTT, NEM ORSZÁGOS, DE KÖZÉRDEKŰ CÉL KITŰZÉSÉVEL 
VÁLIK MAJD AZ ALAPÍTVÁNY EGYRE ERŐSEBBÉ, MERT A CSATLAKOZÓK, A 

TÁMOGATÓK KÖRE MEGERŐSÍTI AZT! FELSEJLETT BENNE A MINDENT ÍGÉRŐ 
ÁLLAM ELSŐDLEGESSÉGE MÖGÖTT A CIVIL KEZDEMÉNYEZÉS EREJE!
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mozgalmassá hétköznapjainkat, ezzel 
pedig az iskolarendszer csendesebb 
gondolatvilágát az egyetemmé válás 
programjához kötötte.
A tantervkészítés vitáit, részleteit ki-
hagyva, csupán az alapítvány szere-
pét illusztrálva, szívesen idézem fel az 
1993/94-es tanév frissen kibocsátott 
villamosmérnökeihez intézett főigaz-
gatói köszöntést: „Köszöntöm tanul-
mányaikat lezáró ifjú mérnökeinket, 
közöttük azt a 67 villamosmérnököt, 
akik – új tanterveinknek köszönhetően 
– első ízben zárják le négyéves tanul-
mányaikat államvizsgájukkal.” Ennek a 
főigazgatói figyelmességnek a hátterét 
megvilágítandó, egy jelentésből ragad-
nék ki néhány mondatot:
„1990-ben a Főiskolai Tanács jóvá-
hagyta a villamosmérnöki szak tanter-
vét, benne egy üzemi hátterű negye-
dik év választásának lehetőségét, ha a 
negyedik év költségei nem terhelik a 
főiskola költségvetését, azaz a negye-
dik évet választó hallgatók ösztöndíja, 
szállásigénye, étkezési támogatása a 
főiskolai költségvetést nem érinti, to-
vábbá a hallgatók és a fogadó üzemek 
közt a képzés negyedik félévének lezá-
rása előtt olyan írásbeli megállapodás 
jön létre, amely a negyedik év választ-
hatóságához garanciát nyújt.
1992-ben az akkori másodévesek kö-
zül a távközlési szakirányt és a rádió-
hírközlési szakirányt választók teljes 
köre kérte a nyújtott képzés feltételei-
nek megszervezését.
A tíz hónapos gyakorlati év alatt a hall-
gatók 8.500 Ft/hó egységes ösztöndí-
jat, konzulenseik, üzemi instruktoraik 
3.500 Ft/hó megbízási díjat kaptak.
Ez a tíz hónapos időszak legtöbbjük-
nek munkahelyajánlatot is hozott. 15 
fő már tudja, hogy leendő munkahe-

lye az az üzem, ahol a nyújtott képzés 
alatt bizonyíthatta be alkalmasságát.
A képzés anyagi feltételeit – a hallgatók 
egyéni áldozatvállalását nem számítva 
– a fogadó vállalatok állták. Ennek éves 
összértéke 7,5 millió forint.”
A fenti információkat azzal a céllal rög-
zítettem, hogy Főigazgató úr ballagási 
köszöntőjében megjelenhessen 1–2 
mondat e képzési forma első teljesítő-
inek említésekor.
A további sorok már nem a 16 évvel 
ezelőtti Kuti-sorok, ezeket már ma 
írom:
A negyedik év finanszírozásáról tudni 
kell, hogy alapítványi segítséggel tud-
tuk a 12 ezer Ft/hó/hallgató keretet a 
képzésre fordítani. A 7,5 millió Ft na-
gyobb hányadát az „Alapítvány a Táv-
közlési és Telematikai Felsőoktatásért” 
(alapítója: MATÁV Rt.) kuratóriumának 
döntése biztosította, mintegy 30 szá-
zalékát pedig az Antenna Hungária Rt., 
a mi Távközlési és Automatizálási Inté-
zetünk és az Universitas-Győr Alapít-
vány együttműködési megállapodásá-
nak köszönhettük. A villamosmérnöki 
szak nyolc egymást követő évfolyama 
élhetett ennek az üzemi hátterű, ala-
pítványi támogatásra épülő képzési 
modellnek a lehetőségével, nekem 
pedig ez a tíz év adott olyan örömmel 
vállalt továbbképzést, amelyhez kol-
legiális-konzulensi segítséget nyújtott 
Benkéné Éva, Tóth Eszter, dr. Szily 
István ügyvezetői-gazdasági-pénzügyi 
kérdésekben. Köszönettel gondolok 
ma is az Igazgatási épületnek, vagy a 
„sárga ház udvarának” egykori, mára 
már eltűnt irodáira!
Jóllehet a nyújtott képzés emlékeit las-
san két évtized fedi, kapcsolatom az 
alapítvánnyal nem szűnt meg. Amikor 
2002 decemberében változatlan cé-

lokkal, de nagyobb tevékenységi kör-
rel, cégbírósági végzéssel megkezdte 
működését a kiemelten közhasznú 
szervezetté nyilvánított Universi-
tas-Győr Szolgáltató Közhasznú Társa-
ság, akkor annak Felügyelő Bizottságá-
nak elnökévé választottak. 
2012-ig így láttam bele a társaság je-
lentős, szerteágazó munkájába, a ma 
30 éves alapítvány eredményes tör-
ténetébe. Talán nem vétek az „üzleti 
titok megtartása” ellen, ha a hallgatói 
sportélet támogatására elnyert két 
alapítványi támogatásról is említést 
teszek: 2010-ben a SzESE (Széchenyi 
István Egyetem Sportegyesülete) éves 
bevételi tervének mintegy 5 százalékát 
kapta (1 millió forintot) az UNIVERSI-
TAS Kht. támogatásaként, 2005-ben 
pedig az egyetemi sport hagyományos 
sportágának, a kosárlabda-szakosz-
tálynak szerettünk volna az új Egyete-
mi Csarnokban is edzési-versenyzési 
feltételeket biztosítani. Reálisan csak 
két mobil palánk beszerzésére gon-
dolhattunk, ami az egyesület 11 milliós 
éves költségvetésének 30 százalékát 
jelentette. Nagyot nőtt a vásárlás esé-
lye, amikor a Városi Sportigazgatóság 
az egyik palánk megvásárlását magá-
ra vállalta. (Tíz év elteltével, térítés-
mentes nyilatkozatával le is mondott 
tulajdonjogáról.) A másik kosárpalánk 
megvásárlását is azonnal megrendel-
hettük, amikor az Universitas-Győr 
Kht.-től 500 ezer forintos rendkívüli 
céltámogatást kaptunk. 

Kuti József
c. egyetemi tanár,

okl. villamosmérnök, 
okl. matematika–fizika-ábrázoló  

geometria szakos tanár,
„széchenyis legenda”

Akkor a nevében is megjelent az a nagyszerű, a városnak régóta meg-
megújuló törekvéséhez illő, közérdekű cél: legyen Révfalu tizenöt éves 
műszaki főiskolája és annak kampusza a „Győr Egyetemi Város” 
címhez vezető út akadályainak, emelkedőinek felkészült ismerője és 
vállalója, ennek a folyamatnak stratégája!
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A SZEngine a Formula Student 
versenysorozatra optimalizál 
és tervez egyedi belső égésű 

motort. Ezzel a világon egyedülálló mó-
don csatlakozik a versenysorozathoz. 
A hallgatóknak lehetőségük adódik ko-
moly szakmai tapasztalatot szerezni az 
egyetemi éveik alatt. Fékpadi mérése-
ket végezhetnek, motorvezérlőt kalib-
rálhatnak, egyedi alkatrészeket tervez-
hetnek, melyeket a tervezés, a gyártás, 
a tesztelés és a versenyek során végig 
kísérhetnek. A sok mérnöki feladat 
mellett a menedzsment megszerve-
zése, működtetése is komoly feladat 
a közhasznú egyesületként működő 
cégben. Rendezvényszervezéssel, mar-
ketinggel, szerződések kezelésével és a 
csapat jogi hátterével is foglalkoznak. A 
hallgatók a versenyzés izgalmai mellett 
csapatmunkában és szakmailag is fej-
lődhetnek, ami egy kiváló lehetőség.
A hallgatók sokat tudnak elérni egy ko-
molyabb projekt során. Például Kővári 
Dániel és Kovács Ferenc egyedi és mű-

ködő forgattyúsházat tervezett, ami 40 
százalékkal könnyebb volt, mint a gyári 
– miközben figyeltek a hűtőkörre, a mo-
tor kenésére, a tömítésre, a szilárdsági 
és egyéb kritériumokra. Egy ilyen pro-
jekt komoly mérnöki munkát igényelt, 
a mentorok azonban mindig rendel-
kezésére álltak szakmai vagy csapat-
menedzsmentes kérdésekben. Az Audi 
Hungaria Zrt.-től vagy az egyetemről 
rendszeresen nyújtottak szakmai tá-
mogatást olyan szakemberek, mint 
Oliver Josef Richarz, Dudás Alexander, 
továbbá az Audi Hungaria Járműmér-
nöki Kar dékánja, dr. Hanula Barna és a 
Belsőégésű Motorok és Járműhajtások 
Tanszék vezetője, dr. Jan Knaup, akikkel 
még több tapasztalatra tehettek szert 
a csapattagok.
Idén készült el a hetedik generációs 
motor, de a járványügyi helyzet miatt 
a Formula Student ez évi sorozatát az 
egészség megőrzése érdekében töröl-
ték, így az erőforrás versenyeken még 
nem szerepelhetett.

A SZEngine immáron ötödik éve műkö-
dik együtt az Arrabona Racing Team-
mel, a tavalyi évben pedig a győri csapat 
mellett a budapesti BME Motorsporttal 
is együtt dolgozhatott. A csapat életé-
ben ez egy hatalmas mérföldkő volt, 
hiszen a 10 év alatt ez volt az első le-
hetőség két csapattal való együttműkö-
désre, ami nagy előrelépést és kihívá-
sokkal teli időszakot jelentett.
A két partnercsapattal 2019-ben sike-
resen kvalifikált hat európai Formula 
Student versenyre. A BME Motor-
sporttal a hollandiai futamon, az Ar-
rabona Racing Teammel (ART) a né-
metországi versenyen mérettethette 
meg magát, illetve mindkét csapattal a 
magyarországi és a csehországi verse-
nyeken állhatott rajthoz. Az Arrabona 
Racing Teammel kiemelkedő ered-
mény a Formula Student Easten elért 
összesített 3. helyezés, illetve a 2. hely 
az üzemanyag-hatékonyság verseny-
számban. Továbbá a győri csapattal a 
csehországi verseny összesített 8. he-

SZENGINE

AZ EGYEDÜLÁLLÓ 
(PARTNER)CSAPAT

A SZENGINE HALLGATÓI MOTORFEJLESZTŐ CSAPATOT 2008-BAN ALAPÍTOTTÁK A 
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM BELSŐ ÉGÉSŰ MOTOROK TANSZÉKÉNEK ÉS AZ AUDI 
HUNGARIA ZRT. JÁRMŰHAJTÁS-FEJLESZTÉSI RÉSZLEGÉNEK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL.
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lyezést eredményezett, míg az üzem-
anyag-hatékonysági versenyszámban 
elért eredmény a dobogó legfelső 
fokát jelentette, ezzel az ART a futam 
leghatékonyabb csapata lett!
A szervezet működése érdekében el-
engedhetetlen a megfelelő támoga-
tottság és a szponzorációs kapcsola-
tok kialakítása. Egy hallgatói csapatnak 
a szponzorok teremtik meg azokat a 
feltételeket, melynek köszönhetően 
folyamatosan tudnak haladni a pro-
jektek. Ezen támogatási formákba be-
letartozik az egyedi alkatrészek legyár-
tása és azok megmunkálása, a lexikai 
és szoftveres tudás átadása és fejlesz-
tése, ezáltal tudásbázisunk bővítése. 
Az Audi Hungaria Zrt. és megannyi 
vállalat mellett a SZEngine egyik nagy 
támogatója az Universitas-Győr Non-
profit Kft., mely évek óta elkötelezett 
és töretlen partnere csapatunknak. 

Hajdú Viktor
csapatvezető

Az Audi Hungaria Zrt. és megannyi vállalat 
mellett a SZEngine egyik nagy támogatója 
az Universitas-Győr Nonprofit Kft., mely 
évek óta elkötelezett és töretlen partnere 
csapatunknak.

Támogassa ön is személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával  
az Universitas-Győr Alapítvány ösztöndíjprogramját! 

Adószám: 19112824-1-08.



A VÍZIÓ 1993-BAN

A Széchenyi István Egyetem csak a polgárság 
összefogásának, közös akaratának, áldozatvállalásának,  
a győri szellemi élet jeles képviselőinek tevékeny részvétele 
nyomán valósulhat meg. A sok ezer egyetemista a távoli 
jövőben is nap mint nap emlékeztetni fogja az utókort a ma 
előrelátó polgáraira, akik megvalósították a város évszázados 
álmát, felépítették a tudomány fellegvárát.
Köszönet érte!

Dr. Szekeres Tamás
professor emeritus, 
volt főigazgató és rektor, 
az Universitas-Győr Alapítvány elnöke






