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15 ÉVESEK LETTÜNK!

A Széchenyi István Egyetem és az X-Meditor Kft. alapításában 2007 őszén jelent meg elő-
ször a Széchenyi Alumni Magazin, Magyarország első öregdiák-kiadványa. Nyugati mintá-
ra ezzel hazánkban is sikerült meghonosítanunk azt az akkor még különlegesnek számító 

kommunikációs csatornát, amely miközben segít megerősíteni a volt és jelenlegi széchenyis hall-
gatók közösségét, értékes kapcsolatot jelent a szakemberré érett – és sok esetben példaképpé 
nemesedett – öregdiákok és hajdani alma materük között. Ráadásként, magazinunk negyed-
évente hírét viszi ország-, s néha bizony világszerte is a Széchenyi István Egyetem jó hírének, az 
itt szerzett diploma és tudás értékének.
16. évünkbe lépve ez már a 61. lapszámunk, amelyben részletesen beszámolunk a XXIX. Akadé-
miai Nap történéseiről, büszkén és nagy örömmel bemutatva a rendezvény ünnepeltjeit, akik 
tanulmányaikkal és tudásukkal, munkájukkal és szorgalmukkal vívták ki egyetemünk közösségé-
nek elismerését. Részt vehettünk egy másik emelkedett eseményen is, amelyen két kiváló jogász 
professzor születésnapját ünnepelték, akik jelentős mértékben járultak hozzá a győri jogászkép-
zés sikereihez. S ahogy azt már megszokhatták kedves olvasóink, ezen felül is olyan életutakat 
mutatunk be, melyek érdekesek és követésre érdemesek.
Tavaly ünnepelte 125. születésnapját a Rába Járműipari Holding. Ezzel összefüggésben a közel-
múltban rendeztek konferenciát – egyetemünk támogatásával, köztük munkatársaink előadásá-
val. Honvári János professor emeritus Horváth Ede, egykori rábás vezér pályaképét egészítette 
ki adalékokkal, míg Winkler Csaba címzetes egyetemi docens, a társadalmi kapcsolatok titkára 
a Széchenyi István Egyetem és elődjének vagongyári kapcsolatát mutatta be.Utóbbi kapcsán jó 
volt hallani az együttműködés értékeiről, az alakító eseményekről és személyekről.
Azt pedig jó látni, hogy lassan valósággá válik idei tavaszi címlapunk, amelyen a volt kekszgyári 
kockaépület látványtervét mutattuk be. Rohamosan épül tehát az egyetemi Science Park köz-
pontja, amely a tervek szerint egy év múlva már élettel megtelve működhet. A meglévő épületek 
kapcsán egyébként manapság az energetikai besorolások kapnak főszerepet, amely persze az 
energiaválság idején nem is csoda. Örömmel jelenthetjük, hogy egyetemünkre a szigetelt épüle-
tek és a modernizált épületgépészet a jellemző.  

SZÖVEG: BAUDENTISZTL FERENC

FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS
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A Széchenyi István Egyetem és az Universitas-
Győr Alapítvány a felsőoktatási intézmény 
névadójának születési évfordulóján, az 
akadémiai év kezdetén rendezi a győri 
felsőoktatás új színeit, törekvéseit jelző 
Akadémiai Nap ünnepi eseményeit. Az első 
ilyen rendezvényt 1994. szeptember 21-én 
tartották, ez év szeptember 20-án így már 
huszonkilencedik alkalommal gyűlhetett 
össze az ünnepelt és ünneplő közönség 
az egyetemi aulában. A Szenátus délelőtti 
nyilvános ülésén dr. Baranyi Péter Zoltán rektor 
értékelte a tevékenységünket meghatározó 
folyamatokat, majd Széles Sándor főispán a 
nagytérség értékelését tolmácsolta. Átadták 
a legkiválóbb kollégák munkáját elismerő 
tradicionális és új alapítású díjakat, címeket. 
Doktorokat avattak, friss nyugdíjasokat 
köszöntöttek. Délután a hazai egyetemek 
művészeti karainak vezető koncertművészei 
az Egyetemi Hangversenyteremben 
mutatkoztak be. Az esti Akadémiai 
Hangversenyen évenkénti váltással a Győri 
Egyetemi Zenekar és a Győr Symphonic 
Band szerepel. Ezúttal az 1998-ban alapított 
fúvószenekar műsorát hallhatta a Zsinagóga 
közönsége.

A TELJESÍTMÉNY ELISMERÉSE

MOTIVÁLÓ ÉRTÉKEK  
A JÖVŐNEK



7

SZÖVEG: WINKLER CSABA

FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS, MEKLIZ FOTÓ

– A Széchenyi István Egyetemet a mo-
dernitás és a hagyományos értékek őr-
zése egyszerre jellemzi. Korszerű, gya-
korlatorientált tudást ad hallgatóinak, 
kutatásaival a jövőbe tekint, nyitott és 
vállalkozó szemlélete széles körű part-
neri kapcsolatokat tesz lehetővé. Emel-
lett az intézmény hű gyökereihez, ápolja 
hagyományait, tiszteli tradícióit. Ennek 
egyik legkiemelkedőbb rendezvénye 
minden évben az egyetem névadójá-
nak születésnapjához kapcsolódó Aka-
démiai Nap. Universitasként legfőbb 
hivatásunk, hogy a következő nemze-
dékek felkészítésében vegyünk részt 
– mondta az ünnepi szenátusi ülést 
megnyitó köszöntőjében dr. Baranyi  
Péter Zoltán rektor, kihangsúlyozva: a 
fiatal szakembereket a jelen és a jövő 
kihívásaira egyaránt késszé kell tenni. 
Beszédében köszönetet mondott az 
oktató-kutató munkatársaknak, mivel 
„ők adják át a jelen tudását és a gon-
dolkodás képességét”.

Széles Sándor, Győr-Moson-Sopron 
megyei főispán beszédében kiemelte: 
a jelenlegi helyzetben különösen fon-
tos tisztában lenni a valós lelki, szelle-

mi értékeinkkel. – A tüzet, ha kicsi, az 
erős szél azonnal kioltja, a nagy tüzet 
még jobban megerősíti. A terhek alatt 
csak a kis hit semmisül meg!

Széles Sándor,  
Győr-Moson-Sopron 
megyei főispán
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TISZTELETBELI DOKTOROK
A Széchenyi István Egyetem tiszte-
letbeli doktori címmel köszönte meg  
dr. Miszlivetz Ferenc tevékenysé-
gét. A méltatás szerint a „professzor 
több évtizedes szakmai, kutatói mun-
káját, amelyet a térségi felsőoktatás 
fejlesztése, az intézmények közötti 
együttműködés erősítése, a tudo-
mányos teljesítmény láthatóvá téte-
le érdekében fejtett ki, egyetemünk 
kiemelten elismeri. A tudományterü-
letek együttműködését szorgalmazó, 
szervező, azt ösztönző munkája ha-
tékony és jól alkalmazható példa a 
kutatónak, oktatóknak, hallgatónak. 
Mentori, tudományszervezői tevé-
kenysége meghatározó módon járul 
hozzá a tudományos életút megis-
mertetéséhez. Kiemelkedő tudósi te-
kintélye értékes alapot jelent a közös 
munkánkban.”

Dr. Veisz Ottó akadémikus, „óvári 
gazdász” a klímaváltozékonyság ked-
vezőtlen hatásainak csökkentését 
elméleti és gyakorlati oldalról meg-
közelítő, az adaptáció lehetőségeit 
vizsgáló, a növényi rezisztenciát kö-
zéppontba állító kutatási irány pro-
minens képviselője, aki iskolateremtő 
tevékenységével jelentősen hozzá-
járult szakterülete fejlődéséhez. Ezt 
ismeri el a Széchenyi István Egyetem 
tiszteletbeli doktori címe.

A rangos elismerést vehette át dr. Jiří 
Jaromír Klemeš, a Brnói Műszaki Egye-
tem professzora, a nemzetközi élvonal-
ban végzett kutatásaiért, kiemelkedő 
nemzetközi tudományos tevékeny-
ségéért, a tudományos eredmények 
színvonalas publikálását lehetővé tevő 
nemzetközi szervezet létrehozásáért, 
a modern technológiák fejlesztéséért, 

a magyar felsőoktatás elismertetésével 
kapcsolatos tevékenységéért.

PROFESSOR EMERITUS
A Széchenyi István Egyetem Szenátusa 
professor emeritus címet adományo-
zott dr. Kukorelli István egyetemi ta-
nárnak, aki meghatározóan sokat tett 
a győri jogászképzés megindításáért, 
meggyökeresedéséért, kiteljesedésé-
ért. A hazai jogászképzésben kiemelke-
dő ELTE oktatójaként, a közéleti-szak-
mai élet fontos szereplőjeként és helyi, 
különösen téti, győri és pannonhalmi 
kötődése miatt is hatékonyan segítette 
a győri felsőoktatási törekvések megva-
lósítását. Egyetemünk Alkotmányjogi és 
Politikatudományi Tanszékének egye-
temi tanáraként, a karon működő Par-
lamenti Kutatások Központjának pro-
fesszoraként aktívan vesz részt a győri 
joghallgatók felkészítésében. 

Dr. Horvát Ferenc

A Széchenyi István Egyetem és az Universitas-Győr Alapítvány  
a felsőoktatási intézmény névadójának születési évfordulóján, 
az akadémiai év kezdetén rendezi a győri felsőoktatás új színeit, 
törekvéseit jelző Akadémiai Nap ünnepi eseményeit. 
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Professor emeritus címmel ismerték 
el dr. Horvát Ferenc főiskolai tanár 
munkáját, kinek életműve a közleke-
dési infrastruktúra, különösen a vasúti 
tervezés, az építés, a fenntartás okta-
tása, kutatása. Iskolateremtő, nemzet-
közi tekintélyt szerző oktatóként gene-
rációkon átívelő, a szakma elismerését 
jelentő tevékenységet végzett.

A rangos címet a szenátus dr. Schmidt 
Rezső György egyetemi tanárnak is 
odaítélte, aki a növénytudomány ok-
tatásában, tudományos jövőképének 
alakításában, a Mezőgazdaság- és 
Élelmiszer-tudományi Kar korábbi 
dékánjaként az oktatásban, vezető-
ként a szervezetépítésben, az együtt-

működés értékeinek kiteljesítésében 
kiemelkedően eredményes munkát 
végzett.
Mindhárman átvehették a Széchenyi- 
egyetem szolgálati elismerő oklevelét 
is, melyben azok részesülnek, akik leg-
alább 25 éven keresztül az egyetem és 
jogelőd intézményeiben kiváló oktatói, 
szakmai teljesítményt nyújtottak.

PALMA ACADEMICA
Új a kitüntetések sorában a Palma 
Academica díj, amely az „Életmű” ki-
emelt kategóriába tartozó elismerés, 
amelyben az egyetem érdekében leg-
kiemelkedőbb tevékenységet kifejtő 
személyek részesülhetnek. Elsőként 
Várnagy András testnevelőtanár, a 

Testnevelési és Sportközpont korábbi 
vezetője vehetett át a díjat. A méltatás 
szerint „a szerény, mindig a háttérben 
meghúzódó, fanyar humorú, köztisz-
teletben álló testnevelő tanár szakmai 
életútja egybeforrt Győr városával, az 
egyetemi sporttal, egyetemünkkel. 
Példaértékű sportszakmai, emberi 
életútja, az egyetem testnevelési te-
vékenysége, sportélete eredményes 
fejlesztése érdekében, a követelmény-
centrikus testnevelés megszervezésé-
ért végzett több évtizedes, sikeres és 
következetes munkája mindannyiunk 
számára érték”.

PRO UNIVERSITATE
Az egyetemi munkatársak – oktatók és 
nem oktatók –, az egyetemet támoga-
tó polgárok, közéleti személyiségek el-
ismerésére szolgál a Pro Universitate 
Díj, melyet ketten vehettek át. Dr. Fehér  
Rózsa, az Egészség- és Sporttudo-
mányi Kar dékánhelyettese, kórházi 
osztályvezető-főorvos méltatásában 
kiemelten szerepelt, hogy „a győri mo-
dellként jegyzett, kórház és egyetem 
között sokoldalúvá vált felsőoktatási 
együttműködés az 1996-ban alapított 
Egészségtudományi és Szociális Fa-
kultással indult. A napi felsőoktatási 
együttműködés szervezője, irányítója 
két évtizede dr. Fehér Rózsa”. 

A díj kuratóriuma a rangos elismerést 
adományozta Kalmárné dr. Hollósi 
Erikának, a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara tit-
kárának. Neki is köszönhető, hogy a 
„kamarával való több évtizedes együtt-
működésünk sokoldalúan színes te-
rületeket felvonultató tevékenység, 
sikertörténet. A közös munka elköte-
lezett résztvevőjeként, alakítójaként 
egyetemünk nemzetköziesítése és an-
nak globális láthatósága érdekében ki-
fejtett fáradhatatlan munkáját köszön-
jük meg a díjjal.”

ÉRDEMES POLGÁR
A Széchenyi István Egyetem Érdemes 
Polgára kitüntető cím az intézmény 
érdekében kifejtett kiemelkedő tevé-
kenységet, a folyamatosan közmegbe-
csüléssel övezett munkát ismeri el. A 
rangos cím birtokosa lett dr. Csendes  
Ferenc egyetemi docens, az Idegeny-
nyelvi Oktatási Központ korábbi veze-

Dr. Schmidt Rezső György

Dr. Fehér Rózsa
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tője, aki a Széchenyi István Egyetem 
hallgatóinak, oktatóinak, munkatársa-
inak nyelvoktatását hatékonyan, a köz 
által nagy elismeréssel kísérve szer-
vezte, irányította. Eredményes tevé-
kenységét a követelmények korrekt al-
kalmazása, a szolgáltató nyelvoktatás 
megteremtése fémjelzi.

Az Érdemes Polgár címet vehette át  
dr. Papp Ilona egyetemi docens, a 
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 
korábbi dékánja, kinek közel négy év-

tizedes egyetemi életútjában a kitel-
jesedést jelentette a dékáni feladatok 
eredményes ellátása. Nemzetköziesí-
tési program, piacképes képzések, tar-
talmas pályázatok és együttműködési 
programok, hallgatói tehetséggondozó 
műhelyek fémjelzik dékánságát. Veze-
tői munkáját mindig emberközpontú-
ság és pozitív világlátás, a követelmé-
nyek egyértelműsége határozta meg.

Érdemes Polgár lett Csikorné Horváth  
Gabriella, az Integritásért Felelős 

Dr. Ménesi Gergely

Dr. Pup Dániel

Igazgatóság igazgatója, kinek kapcsán 
említésre érdemes, hogy a 2020. au-
gusztus 1-jei modellváltás az egyetem 
pénzügyi tevékenységét, lehetősége-
it alapvetően átformálta, dinamizálta. 
Méltatásában elhangzott, hogy több 
évtizedes szakmai, együttműködési ta-
pasztalatával, széleskörű kapcsolatai-
val meghatározó és tekintélyes vezető 
a szakszerű munkavégzésben. 

Érdemes Polgárrá vált dr. Ruppert 
István egyetemi tanár. A győri mű-
vészképzés tartalmának kiteljesítése, 
fejlesztése, a kiváló mesterek Győrbe 
vonzása meghatározó hazai, nemzet-
közi műhellyé tette egyetemünk mű-
vészeti fakultását, karát. A hatékony 
és értékes munka központi, vezető és 
irányító személyisége a közelmúltig 
Ruppert István professzor, a Művésze-
ti Kar első dékánja volt. Egyéni, orgo-
naművészi karrierje, életútja értékes 
és ajánlott példa a tehetség kibonta-
koztatására, hallgatóink pályaképének 
formálására.

Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna főisko-
lai docens, a Mérnöktanár Tanszék 
korábbi tanszékvezetője is Érdemes 
Polgár elismerésben részesült. Ok-
tató-nevelő munkáját nagy szakmai 
hozzáértéssel és hivatástudattal végzi. 
Mai és korábbi hallgatóival való kap-
csolata példamutató. A személyes pél-
da erejével és hitelével ad nap, mint 
nap pozitív élményt hallgatóinak a le-
endő tanári hivatásukhoz.

CÍMZETES OKTATÓK
A Szenátus címzetes oktatói címet 
adományozott külső szakembereknek, 
akik kiemelkedő szakmai tevékenysé-
gük mellett hosszabb időn át jelentős 
mértékben segítették intézményünk 
oktatási tevékenységét.

Címzetes egyetemi tanári címet vehe-
tett át Moór Gyula, egyetemünk cím-
zetes egyetemi docense, az IKARUS 
Járműtechnika Kft. főmérnöke, a teljes 
magyar autóbuszgyártás know how-já-
nak ismerője. Több mint 30 éve oktat 
és működik együtt egyetemünkkel. 
Nevéhez fűződik a győri IKARUS Aka-
démia megszervezése, s a jelenlegi 
Autóbusztervezési- és gyártási szak-
mémök képzésünk.
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Címzetes egyetemi docens lett  
dr. Gottlieb László, a Győri Törvény-
szék tanácselnök bírája, aki „a Munkajog 
a bírói gyakorlatban” tárgy oktatásában 
a hallgatók hazai és nemzetközi verse-
nyekre való felkészítésében 2014-től fo-
lyamatosan, aktívan és eredményesen 
vesz részt. Mindig számíthatunk munká-
jára. Az oktatói munka hallgatói vélemé-
nyezése körében a hallgatók magasan 
értékelték lelkiismeretes munkáját, hall-
gatóbarát módszereit.

Címzetes egyetemi docens címben 
részesült Licskai Gergő, az Eranger 
Tanácsadó és Szolgáltató Kft. ügyve-
zetője. A Deák Ferenc Állam- és Jogtu-
dományi Kar közvetítő, mediáció spe-
cializációjában számíthatunk alapos 
szakértelmére, oktatói munkájára. A 
mediátor szakember szakirányú to-
vábbképzési szak tantervének kidol-
gozásában, annak szakmai koordiná-
tori feladatait is ellátja. A szakirányú 
továbbképzésekben szakértelme biz-
tos hátterét jelenti annak, hogy már 

Molnár Albert

Az első ilyen rendezvényt 1994. szeptember 21-én tartották, ez 
év szeptember 20-án így már huszonkilencedik alkalommal 
gyűlhetett össze az ünnepelt és ünneplő közönség az egyetemi 
aulában.
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a harmadik évfolyam végez közvetítői 
szakirányú továbbképzéseinken.

Címzetes egyetemi docens lett Molnár 
Albert, a Pannon-Work Iskolaszövet-
kezet igazgatósági tagja, a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara alelnöke, aki a tizenegy 
éve indított „Kamara a vállalkozáso-
kért” című választható tantárgy prog-
ramjának egyik kidolgozójaként, okta-
tójaként és mentorként meghatározó 
értékes, kiváló szakmai munkát végez. 

A hallgatók vállalkozói kompetenciái-
nak fejlesztése, a vállalkozóvá válás fo-
lyamatának motiválása, a piaci ismer-
tek megosztása a kurzus célja. 33 éve 
az egykori öregdiákunk javaslata alap-
ján az alma mater falai között alakult 
meg az első győri iskolaszövetkezet, ez 
a kezdete és az alapja a sokoldalúan 
színes együttműködésünknek.

Németh József, az Észak-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság igazgatója is cím-
zetes egyetemi docens lett, miután 

2015 óta elkötelezetten és aktívan, a 
külső tanszék vezetőjeként, szervező-
jeként vesz részt Mezőgazdasági víz-
gazdálkodási szakunk oktatási munká-
jában. Irányításával hallgatóink megis-
merhetik a Szigetköz vízgazdálkodását 
és élővilágát, monitoring rendszerét, a 
víztározókat, a csatornarendszereket, 
a vízerőműveket, a Duna árvízvédel-
mét és műtárgyait.

Címzetes egyetemi docens elismerés-
ben részesült Csapó Imre, aki a mo-

Dr. Papp Ilona

Dr. Simon József



sonmagyaróvári AQUA Kft. igazgatója-
ként egy évtizede aktív közreműködője 
a környezetgazdálkodási agrármérnö-
ki és a mezőgazdasági vízgazdálkodási 
mérnöki mesterképzéseknek. Szakmai 
irányításával hallgatóink megismer-
kedhetnek a korszerű szennyvíztisztí-
tási, biogáztermelési, szolárszárítási, 
ivóvízkezelési és közműellátási tech-
nológiákkal. Az új szakként beindult 
mezőgazdasági vízgazdálkodási és 
környezettechnológus alapszaknál is 
számítunk a részvételére.

Címzetes egyetemi docens lett Simon  
Attila, a Magyar Külkereskedelmi Bank 
Nyrt. főosztályvezetője, aki aktív közre-
működője az Agrárökonómiai Tanszék 
oktatási munkájának. Agrár és banki, 
közgazdasági szaktudásával, széles-
körű hazai és nemzetközi tapasztala-
taival hozzájárul a gyakorlatorientált 
oktatás színvonalas szervezéséhez. 
Munkájával sokoldalúan támogatja 
az Albert Kázmér Mosonmagyaróvár 
Kar oktatási és kutatási programjának 
eredményes megvalósulását.

Dr. Rácz Rita

Várnagy András
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Címzetes mesteroktatói címmel gaz-
dagodott az Audi Hungaria külső 
tanszékének hat munkatársa: Eigner  
Péter, Fonyó Tibor, Fülöp Tamás, 
Pusztai Zsuzsa, Ruzsás Norbert és 
Szabó Benedek.

DOKTOROK AVATÁSA
A Széchenyi István Egyetem Doktori 
Iskoláinak az elmúlt időszakban sike-
res védést bemutató doktoranduszai 
megfeleltek azoknak a követelmé-
nyeknek, amelyekhez az Egyetem dok-
tori szabályzata a PhD doktori fokozat 
odaítélését köti. A Szenátus ünnepi 
ülésén a jelöltek a rektori jogarra letett 
eskü, a doktorrá fogadás után átvették 
a PhD doktorátus adományozásáról 
szóló oklevelet.

MULTIDISZCIPLINÁRIS MŰSZAKI  
TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

Pup Dániel (közlekedés- és járműtu-
dományok, summa cum laude – Jármű 
legyezési dinamikájának identifikációja 
tesztpálya mérések alapján – témave-

zető: dr. Bokor József, az MTA rendes 
tagja, Széchenyi István Egyetem és 
dr. Szabó Zoltán DSc egyetemi tanár,  
Széchenyi István Egyetem),

Kovács Ákos (informatikai tudomá-
nyok, summa cum laude – Felhő alapú 
infrastruktúrák kiegészítő szolgálta-
tásainak vizsgálata – témavezető: dr. 
Lencse Gábor PhD egyetemi tanár, 
Széchenyi István Egyetem),

Prukner Péter (informatikai tudomá-
nyok, summa cum laude – Új típusú 
antennatervezési módszerek és mé-
réstechnikai eljárások – témavezető: 
dr. Kuczmann Miklós DSc egyetemi ta-
nár, Széchenyi István Egyetem),

Horváth Krisztián (közlekedés- és jár-
műtudományok, summa cum laude – 
Nemlineáris állapotbecslési módszerek 
aszinkron gép szögsebesség-érzékelő 
nélküli mezőorientált szabályozásához 
– témavezető: dr. Fodor Dénes PhD 
egyetemi tanár, Széchenyi István Egye-
tem, dr. Szénásy István PhD egyetemi 
docens, Széchenyi István Egyetem).

Szabó Ferenc

REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁG-
TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

Kupa Krisztina (gazdálkodás- és szer-
vezéstudományok, cum laude – Team 
development and leadership in virtual 
teams – témavezető: dr. Komlósi László  
Imre egyetemi tanár, Széchenyi István 
Egyetem),

Szerdahelyi Miklós János (gazdálko-
dás- és szervezéstudományok, sum-
ma cum laude – Heroes, Highly Effec-
tive People and Self-directed Learners 
at the Workplace: Developing and 
Measuring Positive Organizational Be-
havior Resources – témavezető: dr. 
Komlósi László Imre, egyetemi tanár, 
Széchenyi István Egyetem, dr. Ted A. 
Paterson, Oregon State University, 
egyetemi docens),

Darabos Katalin (gazdálkodás- és 
szervezéstudományok, cum laude, 
Passing on the torch: understand-
ing the predecessors' mind patterns 
– témavezető: dr. Baracskai Zoltán  
egyetemi tanár, dr. Dörfler Viktor 
University of Strathclyde, egyetemi 
docens),

Saitova Elza (gazdálkodás- és szer-
vezéstudományok, summa cum lau-
de – Challenges to women’s leader-
ship in business organizations in Ja-
pan – témavezető: dr. Di Mauro Car-
mela, University of Catania, egyetemi 
docens),

Krankovits Melinda (regionális tu-
dományok, summa cum laude – A 
távoktatás regionális jellemzői és 
fejlődésének szerepe a tudásátadás-
ban – a Széchenyi István Egyetem 
példáján – témavezető: Szörényiné 
prof. dr. Kukorelli Irén DSc, profes-
sor emerita, Széchenyi István Egye-
tem),

Szennay Áron (regionális tudomá-
nyok,, summa cum laude – A magyar-
országi üzleti szervezetek környezeti 
teljesítménye, különös tekintettel a 
kis- és középvállalkozásokra – téma-
vezető: dr. habil. Szigeti Cecília PhD, 
tudományos főmunkatárs, Budapesti 
Gazdasági Egyetem),
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Kupi Marcell (regionális tudományok, 
summa cum laude – A digitális turizmus 
területi eltérései a V4 országokban – 
témavezető: Ivancsóné dr. Horváth  
Zsuzsanna PhD, egyetemi docens, 
Széchenyi István Egyetem).

WITTMANN ANTAL NÖVÉNY-, ÁLLAT-  
ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI MULTI- 
DISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA

Tóth Tamás (állattenyésztési tudomá-
nyok, cum laude – A treonin előállítás 
melléktermékének felhasználása a 
tejelő tehenek takarmányozásában – 
témavezető: †Prof. dr. Schmidt János 
MHAS, Széchenyi István Egyetem, dr. 
Tóth Tamás PhD, kutatóprofesszor, 
Széchenyi István Egyetem),

Tóth Endre Andor (növénytermeszté-
si és kertészeti tudományok, summa 
cum laude – Cink lombtrágyázás hatá-
sa a kukorica – Zea mays L. – főbb ér-
tékmérő tulajdonságaira, azonos káli-
um alaptrágyázás mellett – témaveze-
tő: dr. Kalocsai Renátó PhD, tanszék-
vezető egyetemi docens, Széchenyi  
István Egyetem).

DR. HEGEDŰS GYULA  
TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ
A Széchenyi-egyetem legtehetsége-
sebb, legrátermettebb, 45 év alatti 
életkorú oktatóit, kutatóit segíti a „Dr. 
Hegedűs Gyula Tudományos Ösztön-
díj”. Az Universitas-Győr Alapítvány 
2007-ben alapított, évente adományo-
zott ösztöndíját idén dr. Tóth Árpád  
egyetemi adjunktus, a Járműipari Ku-
tatóközpont pénzügyi vezetője vehet-
te át. „Tudományos teljesítménye, az 
oktatásban átadott naprakész elmé-
leti ismertetek ipari környezetben, a 
Járműipari Kutatóközpont gazdasági 
vezetőjeként hitelesített, gyakorlati 
értékek. Korrekt tudásátadása, barát-
ságos hozzáállása meghatározó mun-
kájához. Eddigi eredményeit, szakmai 
terveinek megalapozottságát, életútjá-
nak kiteljesítését támogatja az alapító 
főigazgatónkról, dr. Hegedűs Gyulá-
ról elnevezett Tudományos Ösztöndíj 
adományozása”.

Nits Lászlóné

Orbánné
Persa Krisztina
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ELISMERŐ OKLEVELEK
Az Irányító Testületi Elismerő Oklevél 
arany fokozatában a következők ré-
szesültek:
Csémy Katalin, az Audi Hungaria Kül-
ső Tanszékének operatív vezetője, aki 
kreatív szervezőként új laborgyakorla-
tokkal gyarapította az Audi Hungaria 
külső tanszékének oktatási kínálatát, 
tartalmában és minőségében is to-
vább fejlesztve az eddigi jó gyakorla-
tokat. Az általa megvalósított egyabla-
kos kommunikáció meggyorsította és 
könnyebbé tette a két szervezet kö-
zötti együttműködést. Munkájának és 
elkötelezettségének eredménye, hogy 
a munkatársak számára presztízzsé 
vált oktatónak lenni a külső tanszéken.

Dr. Keller Veronika, a Kautz Gyula 
Gazdaságtudományi Kar egyetemi do-
cense, kinek közel két évtizedes egye-
temi életútja a tehetség, a szorgalom, 
az együtt dolgozás értékes példája. Si-

keres oktatási tevékenysége a marke-
ting több területéhez kötődik, s taná-
ri közreműködésével sok széchenyis 
hallgató mérhette meg eredménye-
sen tudását a különböző témaspecifi-
kus versenyeken. Munkájában és te-
herbírásában nem ismer akadályokat, 
teszi ezt lelkiismeretesen és magas 
precizitással.

Varga Klaudia, az Uni-Famulus Kft. 
ügyvezetője, aki már a tanulmányai 
alatt is rendkívül aktív közösségi életet 
élt, a kari HÖK-elnöki, majd az Egye-
temi Hallgatói Önkormányzat alelnöki 
funkcióját töltötte be. A Pályázati Iro-
dában a különböző pályázatok előké-
szítése és felügyelete volt a munkája. 
Jelenleg az Uni-Famulus Kft ügyveze-
tője, ahol feladatai közé tartozik az 
egyetemi épületek üzemeltetésének 
koordinálása, a portaszolgálat, az in-
tézményi takarítás, a külterületi gon-
dozás szervezése, ellenőrzése.

Ablonczyné dr. Mihályka Lívia

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi  
Márta, a Kautz Gyula Gazdaságtudo-
mányi Kar egyetemi tanára, az Egyete-
mi Tudományos Diákköri Tanács elnö-
ke, egyetemünk tehetséggondozó mű-
helyeinek koordinátora, a tevékenység 
meghatározó irányítója. Oktatói tevé-
kenysége mellett az egyetemünkön ta-
nuló fiatalokat a tehetségüket fejlesz-
tő lehetőségek sora várja. Aki a győri 
egyetemre jön tanulni, biztos lehet ab-
ban, hogy odafigyelést, szakértelmet, 
inspiráló miliőt és tudományos-szak-
mai kapcsolati hálót talál céljai meg-
valósítására, tehetsége kibontakozta-
tására.
 
Dr. Rácz Rita, aki a Deák Ferenc Ál-
lam- és Jogtudományi Kar titkárságá-
nak vezető munkatársaként, óraadó 
tanárként a kar közösségét és vezető-
inek munkáját szolgálja, menedzseli. 
Szokásos feladatkörén felül az előző 
tanévben kiemelkedő szerepet vállalt 
a „J” épület felújítási munkáinak koor-
dinációjában. Türelme, nyugodtsága, 
korrektsége, kiegyensúlyozott egyéni-
sége a kar általánosan elfogadott és 
tisztelt kollégájává tették.

Gulyás Lászlóné, a Pénzügyi és Szám-
viteli Igazgatóság ügyintézője, aki 
munkáját pontosan, lelkiismeretesen 
látja el. Szorgalmas, segítőkész mun-
katársunk. Tekintélyét korrekt hozzá-
állásával, precízségével vívta ki.

Orbánné Persa Krisztina, felsőok-
tatási és hallgatói információs rend-
szerekért felelős kancellári megbí-
zott. A hallgatói információs rend-
szerek szakszerű meghonosítása, a 
fejlesztési irányok és módok meg-
határozása tevékenységének fontos 
területe és értéke. Az együttműkö-
désre alapozott, felhasználóbarát 
szolgáltatások közmegelégedettsé-
günkre működnek. Nagy munkabírá-
sú, távlatokban gondolkodó szakem-
berként alakítja életünk, munkánk, a 
tanulmányok informatikai informáci-
ós rendszerét.

Csábi Béla, az Egyetemi Informatikai 
Központ vezetője, kinek az informati-
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kai rendszerünk folyamatos működ-
tetése, fejlesztése életútjának meg-
határozóan értékes tevékenysége. A 
háttért szervezi, irányítja, s hozzájárul 
eredményes működésünkhöz. Napi 
együttműködési gyakorlatával, hasz-
nos tanácsaival vívta ki mindannyiunk 
elismerését.

Pákozdi Magdolna, a Szent-Györgyi  
Albert Egészségügyi és Szociális 
Szakgimnázium és Szakközépiskola 
igazgatója, kinek több évtizedes, ki-
emelkedően eredményes szaktaná-
ri, intézményvezetői munkája életút-
ját meghatározóan alakító érték. Az 
együtt dolgozás, a tanári kollektíva 
motiváló vezetése folyamatos ered-
mény.

Vargáné Frank Krisztina, az Öveges 
Kálmán Gyakorló Általános Iskola igaz-
gatóhelyetteseként, a német válasz-
tott műveltségterület szakvezetője-
ként meghatározóan sikeres munkát 
végzett. Eredményes pedagógiai mun-
káját a hálás tanítványok, a szülők sze-
retete, elismerése jelzi.

Wandraschekné Jakab Erzsébet

Csábi Béla

PRO EDUCATIONE DÍJ
Ablonczyné dr. Mihályka Lívia, az 
Apáczai Csere János Pedagógiai, Hu-
mán- és Társadalomtudományi Kar 

egyetemi tanára Pro Educatione Díjat 
vehetett át az angol, a német és az 
olasz szaknyelvi oktatás meghonosítá-
sában, kiteljesítésében meghatározó 
munkájáért. Interkulturális szemléletű 
és tartalmú szaktárgyai a nemzetközi-
esírést szolgálják. Kari és tanszékveze-
tőként a Regionális- és Gazdaságtudo-
mányi Doktori Iskola törzstagjaként, 
oktatásszervezőként jelentős mérték-
ben gazdagította az egyetem értékeit.

Pro Educatione Díjban részesült  
dr. Lakatos István, az Audi Hunga-
ria Járműmérnöki Kar egyetemi taná-
ra. Sokrétű oktatási, oktatásszervezői 
feladatot lát el egyetemünkön, aktívan 
részt vesz a Multidiszciplináris Műsza-
ki Tudományi Doktori Iskola munkájá-
ban is. Jelentős a publikációs, a ven-
dégprofesszori és a szakma-közéleti 
tevékenysége. A Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
alelnökeként az Oktatási és Szakkép-
zési Bizottság elnöke.

Dr. Szép János, az Építész-, Építő- és 
Közlekedésmérnöki Kar egyetemi do-
cense ugyancsak Pro Educatione Díjat 
kapott, mert oktatási dékánhelyettes-
ként kiválóan fogja össze a kar kép-
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zéseit, koordinálja azok fejlesztéseit. 
Rendkívül sokat tett azért, hogy egye-
temünkön elindulhasson az első ket-
tős diplomát adó, építőmérnök képzés 
egy kínai egyetemmel közösen. Része-
se volt egy iráni egyetemmel közösen 
megvalósuló részképzés kidolgozásá-
nak, elindította az építőmérnök képzés 
ABET akkreditációját.

KIVÁLÓ MENTOR
Vámos Ottília Mária egyetemi tanár-
segéd, az Albert Kázmér Mosonma-
gyaróvári Kar oktatója – kinek mun-
kájában a hallgatók tanulmányi tevé-
kenységének támogatása és a men-
tális háttér fejlesztése együtt, több 
színtéren, sikeresen valósul meg – Ki-
váló Mentor díjban részesült.

PRO SCIENTIA  
ARRABONIENSIS DÍJ 
A kimagasló tudományos vagy művé-
szeti tevékenységért, az értékes, ki-
emelkedő eredmény és tevékenység 
elismeréséért hozta létre egyetemünk 
a Pro Scientia Arraboniensis Díjat. Az 
első adományozottak között szerepel 
a Hidas Frigyes-díjas Szabó Ferenc, a 
Művészeti Kar művésztanára, a Győr 
Symphonic Band karmestere. Az együt-
tes a győri és magyarországi fellépések, 

valamint az ausztriai, belgiumi, cseh és 
holland turnék mellett rendszeres sze-
replője nemzetközi meghívásos mes-
terkurzusoknak, azon belül természe-
tesen az egyetemünkön alapított Hidas 
Frigyes Nemzetközi Fúvószenekari Kar-
mesterkurzusnak. A zenekar esztétikai 
szemléletének értékeit a közönség és a 

Mészáros Márta

Peterka Mária Margit

csapat mai és egykori, visszajáró tagja-
inak elismerő értékelése, az erős kap-
csolati tőke is jelzi.

Pro Scientia Arraboniensis Díjban ré-
szesült dr. Ménesi Gergely, a Művé-
szeti Kar egyetemi docense, a Győri 
Egyetemi Zenekar karmestere. A zenei 
szakokon tanuló hallgatóinknak a ze-
nekari gyakorlat mellett egy zeneművé-
szeti közösségi világot, esztétikai szem-
léletmódot, együttdolgozási techniká-
kat és élményeket ad a napi gyakorlattá 
vált csapatmunka. A zenekar a győri, a 
hazai, az ausztriai, a szlovákiai koncert-
jein a rendszeres, közönség előtti sze-
replés értékeit állítja középpontba, s 
teszi a zenekari tagok életének részévé.

Dr. Fullér Róbert, a Gépészmérnöki, 
Informatikai és Villamosmérnöki Kar 
egyetemi tanára, „Magyarország és a 
nemzetközi kutatási élet kiemelkedő 
személyisége” szintén Pro Scientia Ar-
raboniensis Díjat vehetett át. A világ 
tudományos hivatkozási adatai alap-
ján a legfelső, legerősebb hatású kuta-
tói 2 százalékának, a Stanford-listának 
a tagja. Fő tudományos területe a szá-
mítási intelligencia kutatása, elsődle-
gesen a fuzzy rendszerek elméletének 
vizsgálata, fejlesztése és a fuzzy rend-
szerek alkalmazása.
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KIVÁLÓ MUNKATÁRSAK
A Széchenyi István Egyetem vezetése 
Kiváló Munkatárs cím adományozásá-
val ismeri el a valamely támogató szak-
területen kimagasló, kiemelkedően 
eredményes teljesítményt nyújtó kol-
légák tevékenységét. A következő sze-
mélyek részesültek az elismerésben:

Wandraschekné Jakab Erzsébet, 
aki közel negyedszázada az egyetem, 
ezen belül a Felnőttképzési Központ 
elkötelezett, derűs életszemléletű, 
segítőkész és precíz munkatársa. 
Munkaévei alatt oktatásszervezőként 
a levelező alap- és mesterszakok, a 
szakirányú továbbképzési szakok hall-
gatóinak, oktatóinak tanulmányi ügyeit 
intézte felelősen, empatikusan. A hall-
gatókkal és oktatókkal kimagaslóan jó 
kapcsolatot ápol, munkájára, felada-
tellátására sok elismerő visszajelzés 
érkezik minden félévben.

Véber Eszter az oktatás, a tanszéki pá-
lyázatok adminisztrációját, adatolását 
kiválóan végzi. A szakmai gyakorlatok 
koordinátoraként a vállalati és a külső 
intézményi partnerekkel tart folyama-
tos kapcsolatot. Munkája iránt rendkí-
vül igényes, precíz, megbízható, a ve-
zetői és a kollégái által elismert mun-

katárs a Bölcsészettudományi és Hu-
mánerőforrás-fejlesztési Tanszéken.

Nits Lászlóné, a Szociális Tanulmá-
nyok és Szociológia Tanszék munka-
társa és óraadója, aki több mint két 
évtizede összetett, sokoldalú és érté-
kes szakmai tudásával járul hozzá a 
tanszék és az Apáczai-kar működésé-
hez, fejlesztéséhez. Feladatait sokrétű 
szakmai képesítése és kiváló egyéni 
kompetenciái révén önállóan, ponto-
san, lelkiismeretesen, kiemelkedő mi-
nőségben végzi.

Mosonyiné Szalai Judit, a Közleke-
dési Tanszék munkatársa a rábízott 
feladatokat mindig mintaszerűen old-
ja meg. Munkájára igényes, a hatá-
ridőket betartja, s erre a kollégákat is 
figyelmezteti. Előre gondolkodva, ve-
zetői utasítás nélkül kezdeményezi a 
tanszéki adminisztrációhoz kapcsoló-
dó tennivalók ellátását.

Peterka Mária Margit, a Járműipari 
Kutatóközpont gazdasági munkatár-
sa, kinek negyedszázados egyetemi 
életútját a műszaki területek, a Prac-
ting Alapítvány, az Anyagtudomány 
és Technológia Tanszék, a Járműipari 
Regionális Egyetemi Tudásközpont, 

Katona József

a Járműipari Kutatóközpont ügyvite-
li feladatainak szakszerű megoldása 
fémjelzi. A Járműipari Kutatóközpont 
az MTA Számítástechnikai és Automa-
tizálási Kutatóintézettel együttműköd-
ve Magyarország egyik legmeghatáro-
zóbb kutatóhelye, ahol az autonóm 
járművek, az elektromobilitás és az 
ipar 4.0 területeken elért eredmé-
nyek nemzetközi szinten is öregbítet-
ték egyetemünk hírnevét. Díjazottunk 
munkáját kollégái, a gyakornokhall-
gatók, a hallgatói versenycsapatok, a 
kapcsolódó szervezeti egységek mun-
katársai messzemenően elismerik.

Dr. Simon József immáron három 
évtizede a Testnevelési és Sportköz-
pont testnevelő tanára, az egyetemi 
női kézilabdacsapat edzője, a kollé-
giumok egykori igazgatója. Vezeté-
sével a kézilabdás lányok a Nemze-
ti Bajnokság második osztályában 
aranyérmet, a Magyar Egyetemi Főis-
kolai Bajnokságon bajnoki címet sze-
reztek. Szervezi, koordinálja az egye-
temi sporttartalmú, diploma utáni 
szakképzéseket.

Vaszari Istvánné, a Nemzetközi és 
Alkalmazott Közgazdaságtan Tanszék 
ügyviteli munkatársa, kinek három és 
fél évtizedes egyetemi életútja a szor-
galmas, pontos munkavégzésről szól. 
Feladatait mindig az elvárt gondos-
sággal, határidőre teljesítette. Segí-
tőkészsége, korrekt együttműködése 
elismertséget szerzett számára a kol-
légák, a hallgatók körében.

Kocsis Józsefné közel három és fél 
évtizede aktív, megbízható gazdasági 
munkatársa az Egyetemi Könyvtár és 
Levéltárnak. Mindenkivel kedves, segí-
tőkész, mindig lehet rá számítani. So-
kat tesz a könyvtár és közvetlen mun-
kakörnyezete tisztaságáért, hogy az 
otthonosabb, barátságosabb legyen.

Vasas Dávid, a Víz- és Környezettu-
dományi Tanszék laboránsa pontos, 
precíz, kiváló munkaerő, aki teljes el-
méleti és gyakorlati tudását a tanszék, 
az egyetem szolgálatába állítja. Önálló 
gondolkodás, hatékony munkát ered-
ményező időbeosztás és kiváló szer-
vezőkészség jellemzi. Szerény, jóindu-
latú, kimagasló szorgalmú kolléga.
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EGYETEMI KÖZÖSSÉGÉRT DÍJ
Mészáros Márta, a Nemzetközi Prog-
ramok Központjának osztályvezetője 
kapta idén az Egyetemi Közösségért 
Díjat. A Nemzetközi Programok Köz-
pont Mobilitási és Ösztöndíj Osztálya 
felügyeli az intézményünkbe ösztön-
díjjal érkező teljes idős képzési prog-
ramokon részt vevő hallgatók jelent-
kezési folyamatát, intézményi koordi-
nátorként a diplomaszerzésig kíséri 
végig a hallgatók egyetemi életútját. 
A teljes idős képzések közé tartozik 
a Stipendium Hungaricum Ösztön-
díjprogram, az Ösztöndíjprogram Ke-
resztény Fiataloknak, a Stipendium 
Hungaricum Sport Ösztöndíjprogram 
és a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztön-
díj program.

HALLGATÓBARÁT  
EGYETEMÉRT DÍJ
Kaufer Tiborné, a Tanulmányi Osz-
tály munkatársa vehette át a Hallga-
tóbarát Egyetemért Díjat. „Kati néni” 
meghatározó személyiség a hozzá 
tartozó hallgatók körében. Készsé-
gesen és korrekten végzi, tanácsival 
sokoldalúan segíti hallgatóink tanul-
mányi ügyeinek intézését. Barátsá-
gos, derűs stílusával, a munkájában 
megjelenő humorával lett elismert, 
közkedvelt kollégái és a hallgatók kö-
rében.

SZOLGÁLATI ELISMERŐ  
OKLEVÉL
A Széchenyi István Egyetem Szolgálati 
Elismerő Oklevelét vehette át Katona 
József gépkocsivezető és úti marsall, 
szállítási koordinátor – aki 51 eszten-
deje egyetemünk munkatársa. Nagy 
szerepe volt, van az utazás kultúrá-
jának helyi megalapozásában, alakí-
tásában. Generációkon átívelő lelkes 
és szakszerű, előzékeny és szolgálat-
kész, eredményekben gazdag tevé-
kenységében alapelv a korrektség, a 
szolgálat. Következetes munkavégzé-
se, életútja tekintélyt jelentett, jelent 
számára.

Dr. Bali-Papp Ágnes Jolán, az Albert 
Kázmér Mosonmagyaróvári Kar egye-
temi tanára jelentős tudományos, 
szakmai szervezetek tisztségviselője, 
tagja. Szakterülete az állattudomány, a 
biotechnológia, a gazdasági állatok sza-
porodásbiológiája, illetve a molekulá-
ris genetika. Oktatóként és kutatóként 
széleskörű nemzetközi kapcsolatai ha-
tározzák meg egyetemi tevékenységét. 
Értékes munkáját a Széchenyi István 
Egyetem Szolgálati Elismerő Oklevél 
adományozásával ismerték el.

Ezt az elismerést vehette át Kern  
Istvánné Erika, az Albert Kázmér Mo-
sonmagyaróvári Kar tanulmányi ügyin-

tézője is, aki 40 éven keresztül, külön-
böző adminisztratív beosztásokban 
volt a kar alkalmazottja. Lelkiismeretes 
munkájával, kedvességével, segítő-
készségével kivívta mind a munkatár-
sak, mind a hallgatók tiszteletét. Mun-
kája során igazi csapatjátékos volt, aki-
vel kolléganői szerény, visszafogott és 
nyugodt természete miatt is szerettek 
együtt dolgozni.

NYUGDÍJASOK KÖSZÖNTÉSE
Dr. Szakál Gyulának 35 éves, sokszínű 
és sikeres oktatói tevékenysége mellett 
számos hiánypótló gazdaságtörténe-
ti műve jelent meg. Szerkesztője volt 
a Győri Tanulmányoknak, a Műhely 
folyóirat szerkesztőségéhez negyed 
évszázadon keresztül tartozott, nevé-
hez fűződik a nagy sikerű Monarchia 
szám is. Legnagyobb hatású művének 
a 2002-ben megjelent Vállalkozó győri 
polgárok – Sikeres történeti modellvál-
tás című monográfiája tekinthető.

Dr. Tell Imre három és fél évtizedes 
oktatási-kutatási területe rendkívül 
szerteágazó, melybe beletartozik a 
vállalkozás és a menedzsment, a kül-
kereskedelem, az üzemtan, a termelés 
és az innovációmenedzsment. Életpá-
lyája során konzulensként több száz 
diplomadolgozat létrejöttét segítette, 
három PhD hallgató szerzett fokozatot 
irányítása mellett, egy PhD hallgatónak 
pedig társ témavezetője volt. 

Némethné Varga Márta több mint 
két évtizeden át dolgozott a moson-
magyaróvári kar Biológiai Rendsze-
rek, Élelmiszeripari Műszaki- és Élel-
miszertudományi tanszékein. Számos 
sikeres pályázat megírásában, sikeres 
megvalósításában vett részt. Munkáját 
a szerénység, a precizitás és a hatá-
ridők pontos betartása jellemezte.

Simonné Patai Eszter Vilma, a 
Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és 
Szociális Technikum és Szakképző Is-
kola angol nyelvtanára. A pedagógus-
pályán eltöltött 34 év alatt kiemelkedő 
szakmai és pedagógiai munkát végzett 
a tantárgy oktatásában. Az iskola érde-
kében folyamatosan vállalt különböző 
szakmai feladatait hosszú éveken ke-
resztül végezte felelősségteljesen, nagy 
precizitással. ■

Kaufer Tiborné
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PROFESSZOROK KÖSZÖNTÉSE

ISMÉT ÖSSZEFONÓDOTT 

A KÉT ÉLETÚT
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SZÖVEG: HOMOR PÉTER

FOTÓ: MEKLIZ FOTÓ

Dr. Kukorelli István a jogi kar 1995-ös 
győri alapításától, míg dr. Stumpf István 
2015 óta az Alkotmányjogi és Politika-
tudományi Tanszék oktatója. Mindket-
ten jelentős mértékben járultak hozzá 
az immár több mint negyedszázados 
győri jogászképzés sikereihez.
Dr. Smuk Péter professzor, a Deák 
Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 
dékánja köszöntötte a vendégeket: 
az Alkotmánybíróság megjelent tag-
jait, bírósági, ügyészségi, közigazgatá-
si és egyetemi vezetőket; a megjelent 
jogász kollégákat és az ünnepeltek 
barátait. Beszédében a rá jellemző 
eredetiséggel az egyetemi oktatói pá-
lya kevésbé közismert oldalát emelte 
ki. – Azt hiszem – tapasztalom és re-
mélem –, hogy az egyetemi katedrán 
igazából nem is lehet úgymond meg-
öregedni. A fiatalok között mozogva, 
napi párbeszédekben szellemi és 
intellektuális frissességüket nagyon 
könnyen tartják meg professzoraink. 
A most ünnepeltek esetében ezek 
a napi „párbeszédek” és a hallgatói 
közeg sokszor a sportolást is jelen-
ti – ezért bizonyított, hogy a fizikai 

egészség ápolása természetes része 
az oktatói életnek.
Ezt követően dr. Bokor József egye-
temi tanár, a Magyar Tudományos 
Akadémia rendes tagja, a Széchenyi 
István Egyetemért Alapítvány Kurató-
riumának tagja köszöntötte az ünne-
pelteket. – Intézményünk egyik nagy 
vonzereje az a helyi ambíció és össze-
fogás, amellyel vitték egykor, s viszik 
ma is előre a Széchenyi István Egye-
tem ügyét. Kívánom, hogy ünnepelt-
jeink még sokáig segítsék ezt az utat.
Dr. Bihari Mihály, a Deák Ferenc Ál-
lam- és Jogtudományi Kar alapítója, 
professor emeritusa elsőként Kuko-
relli Istvánhoz kapcsolódó emlékeit 
elevenítette fel. – Magam is rácsodál-
koztam, hogy majd 50 éve ismerjük 
egymást. A személyes élettörténe-
tünk e fél évszázados múltban szá-
mos ponton összeér, mindig ott áll-
tunk egymás mellett életünk legfon-
tosabb eseményeinél. A 70. születés-
napra nincs is annál szebb ajándék, 
mint az oktatott jogászévfolyamok 
kiválóságaival büszkélkedni. Tudom, 
hogy az értékmegőrzés, a leletmen-
tés számodra mindig rendkívül fon-
tos volt. Úgy ismerünk, Kukorelli  
István barátom, hogy a bibói jellem- 

Derűs napsütés kísérte 
2022. szeptember 5-én  
a Széchenyi István 
Egyetem Deák 
Ferenc Állam- és 
Jogtudományi Kar 
aktuális évnyitója után 
a győri zsinagógába 
igyekvőket, ahol két 
kiváló jogász professzor, 
dr. Kukorelli István és 
dr. Stumpf István, az 
Alkotmánybíróság 
korábbi tagjainak 
születésnapi 
ünnepségét tartották.
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vonások közül, amelyekből sokat tudsz 
magadénak, talán a szabadságsze-
rető ember karakterjegye mellett az 
„egyenjogúság szeretete” az, ami sze-
mélyiséged alapköve. De kettős ünne-
pelésre jöttünk össze! Nagy örömmel 
olvastam, hogy egykori tanítványom és 
későbbi pályatársam, majd Győrben is 
kedves kollégám, Stumpf István 65. 
születésnapját is ma fogjuk ünnepelni. 
Kedves Pista barátom! Már fiatal tanu-
ló éveidben felfigyeltem rád az ELTE 
Állam- és Jogelméleti Tanszékén. Lát-
tam benned a „mindent tudni akarók” 
szorgalmát és tehetségét, ami különö-
sen vonzó volt számomra. Kiemelke-
dő voltál szorgalmaddal, tudásoddal, 

később oktatói munkáddal.  Amikor az 
ELTE Politológia Tanszékére meghívta-
lak, már akkor is igazi közösségterem-
tő ember voltál. A győri Alkotmányjogi 
Tanszék munkájába való bekapcso-
lódásodat is melegen támogattam  
Szalay Gyula akkori dékánnál. 
Dr. Orbán Balázs, a miniszterelnök 
politikai igazgatója, államtitkár meleg 
szavakkal emlékezett egyetemi éveire 
és professzoraira. – Kukorelli István 
és Stumpf István olyan személyiségek, 
akik nem csak az egyetemi évek alatt 
és a vizsgaidőszakban, de azt követő-
en is, életünk folyamán végig inspirá-
lóak maradnak. Mércének számíta-
nak. Ezt a mércét pedig minden nap 

látnunk kell, s meg kell tudnunk ugra-
ni. Különben nem tudjuk elmondani, 
hogy méltók voltunk arra, hogy az ő 
tanítványaik voltunk.
A köszöntők után Kukorelli Istvánnak 
professor emeritusi oklevelet adott át 
a Széchenyi István Egyetem vezetése: 
dr. Filep Bálint elnök, dr. Baranyi Péter 
Zoltán rektor, dr. Bokor József és dr. 
Smuk Péter dékán.
Ezt követte a Deák Ferenc Állam- és 
Jogtudományi Kar „Életút-díj” átadása, 
melyet a tudományos és szakmai pá-
lyafutását, iskola- és közösségteremtő 
személyiségét, a kar életében vállalt 
jelentős szerepét, példaértékű életmű-
vét elismerve Kukorelli István professor 

Dr. Kukorelli István a jogi kar 1995-ös győri alapításától, míg dr. Stumpf 
István 2015 óta az Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék 
oktatója. Mindketten jelentős mértékben járultak hozzá az immár több 
mint negyedszázados győri jogászképzés sikereihez.
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emeritus kapott meg. A Herendi Por-
celánmanufaktúra által felajánlott díjat 
dr. Simon Attila, a Porcelánmanufaktú-
ra vezérigazgatója, címzetes egyetemi 
docensünk köszöntő kíséretében adta 
át. – Hirdesse most ez a díj dr. Kukorelli  
István a gondviselés felé történő meg-
csillanását! Azért, amelyet a jogtudo-
mányért, az Alkotmányért, az alkot-
mányjog és az alkotmányosság oktatá-
sáért, egyúttal a felsőoktatásért, a győri 
jogászképzésért és a sok-sok közössé-
géért tett!
A Jog – Állam – Politika folyóirat Kukorel-
li István 70. születésnapja alkalmából 
készült különszámát dr. Szoboszlai- 
Kiss Katalin habilitált egyetemi docens, 
a Deák Ferenc Állam- és Jogtudomá-
nyi Karának referált tudományos ki-

adványának szerkesztője mutatta 
be. – A Jog – Állam – Politika mostani 
száma is korszakos kötet, sok kincset 
rejt magában. S valóban olyan is, mint 
egy ékszerdoboz. Az, amit rejt, azt  
Kukorelli István tanár úrtól tanultuk, ő 
is nagyon jól ismeri és kiválóan műveli 
is. S egy öt betűs szóval egyszerűen ki-
fejezhető, ez pedig: a MUNKA.
– Meghatottság van a szívemben, mert 
az ajándékokat attól az egyetemi kö-
zösségtől kaptam, ahova negyedszá-
zada tartozónak érzem magam – rea-
gált a történtekre Kukorelli István. – Az 
életet úgy érdemes élni, hogy vannak 
terveink, álmaink. Néhányunknak rég-
óta – közülük sokan szerencsére jelen 
vannak – volt egy olyan álmunk, hogy 
Győr egyetemváros legyen és az egy-

kori Jogakadémia hagyományaira ala-
pozva térjen vissza a három folyó vá-
rosába a jogászképzés. Jó volt látni, 
hogy ez az álom megvalósult, létrejött 
az egyetem és ma már elmondható, 
hogy felnőtt korba lépett a jogi fakul-
tás is, saját nevelésű játékosokkal. Het-
venszer köszönöm!!!
A Stumpf István 65. születésnapja al-
kalmából készült, 50 tisztelgő írást tar-
talmazó Constitutio, Gubernatio, Com-
munitas című ünnepi kötetet dr. Erdős 
Csaba dékánhelyettes mutatta be és 
adta át az ünnepeltnek. – Dr. Stumpf 
István egyensúlyban van, s lehet rá 
számítani akkor is, ha feladat van, s ak-
kor is, ha sport, lazítás, ünneplés jön. 
Ráadásul, könnyed magabiztossággal 
és eleganciával műveli mindkettőt, 
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Két út, mely eltérő helyen és időben indult, ám térben és időben 
számtalanszor összefonódott. Hálásak lehetünk, hogy most itt 
lehetünk egy újabb ilyen összekapcsolódás alkalmával és együtt 
ünnepelhetünk e két jó emberrel

átsugárzik a felkészültsége, valamint 
a lenyűgöző értelmi és érzelmi intel-
ligenciája, amivel mindig mindenkit 
meg tud szólítani, partnerként kezelni 
és ezzel közösségeket építeni, vala-
mint tovább és tovább kovácsolni.
A tiszteletkötet átvétele után dr. 
Stumpf István köszönte meg az aján-
dékot. – Felemelő és egyben megható 
érzés, hogy a jogi kar egy meglepetés-

kötettel és ilyen tartalmas laudációkkal 
emlékezik meg a 65. születésnapom-
ról. Külön öröm számomra, hogy Ku-
korelli professzor barátommal együtt 
ünnepelhettük a születésnapunkat. A 
több mint 50 szerzőből álló kötetbe 
belelapozva olyan személyes történe-
tekkel is találkoztam, amelyeknek az 
emléke már elhalványult, de nagyon jó 
újra olvasni.

A ünnepségét hivatalos részét követő 
fogadás pohárköszöntőjét dr. Váczi 
Péter egyetemi docens, az Alkotmány-
jogi és Politikatudományi Tanszék ve-
zetője tartotta. – Azt hiszem, sokunk 
érzését tolmácsolom azzal, hogy azt 
mondom: külön megtiszteltetésnek 
érzem, hogy az itt ünnepelt két Istvánt 
ismerhetem, méghozzá nem pusztán 
kollégaként, hanem nagybetűs em-
berként. Két út, mely eltérő helyen és 
időben indult, ám térben és időben 
számtalanszor összefonódott. Hálá-
sak lehetünk, hogy most itt lehetünk 
egy újabb ilyen összekapcsolódás al-
kalmával és együtt ünnepelhetünk e 
két jó emberrel. Emelem poharam a 
két Istvánra!
A Kukorelli István és Stumpf István 
születésnapja alkalmából rendezett 
esemény felemelő ünnepség volt nem 
csupán az ünnepelteknek, de minden 
megjelent számára. Az esemény lég-
köre ismét rámutatott a közel három 
évtizedes győri jogászképzésben részt 
vállalók kivételes és példaértékű ösz-
szefogására. Az ünnepeltek a helyszí-
nen dedikálták a két kötetet, melyeket 
a szeptember derekán a második al-
kalommal megrendezett Jogi Könyv-
szalonon is bemutattak. ■
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SZÖVEG: KISS GÉZA

FOTÓ: WINKLER CSABA

Élhetné a joghallgatók derűs életét, 
de Simon Balázs három esztende-
je úgy döntött, hogy nappali tago-

zatos egyetemi tanulmányait levelező 
tagozatosra cseréli, s munkát vállal a 
győri hadkiegészítő és toborzó irodán.
Balázs fejében a győri bencés gimnázi-
um végzőseként annak idején megfor-
dult már a katonai pálya lehetősége, 
s fontolgatta a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemre történő felvételit. Ám végül 

mégiscsak édesanyja hivatását helyez-
te előtérbe, aki ügyvédként dolgozik, s 
aki nyilván örömmel vette, hogy fia is 
ezt az utat követi, amikor a győri jogi 
karon kezdte meg egyetemi tanulmá-
nyait.
Egy edzőtermi délután, majd az azt kö-
vető szaunázás azonban megcsavarta 
a pályaívet, hiszen Balázs elbeszélge-
tett, megismerkedett egy edzőtársá-
val, aki katonaként dolgozik, s aki me-
sélt neki a honvédség tartalékos rend-
szeréről. Ez az eszmecsere beletette 
a bogarat a fülébe, s otthon utánajárt 
a lehetőségnek az interneten. A tájé-
kozódást közös családi elmélkedések 
követték, majd megszületett a döntés: 
2019 novemberében jelentkezett ka-
tonai szolgálatra. 
A család támogatta a pályakorrekci-
ót, hiszen a família minden férfi tagja 
annak idején letöltötte a katonai szol-
gálatát. Az édesapa – Simon József 
egyébként a Széchenyi István Egyetem 
testnevelő tanára, kézilabda szakedző 
és jogász sportdiplomáciai szakta-
nácsadó, s a sportos tartalmú, témájú 
szakirányú egyetemi képzések  felelő-

se – gyakran mesélt fiának az egykori, 
szegedi alakulatnál töltött bakakorá-
ról, élményeiről. Édesanyja unokatest-
vére pedig hivatásos katonaként éli 
életét – tehát megvan a családban a 
mundér becsülete.
Az alkalmassági vizsgálaton 2020 tava-
szán esett át, majd tartalékosként ide-
iglenes állományba helyezték – s várta 
a nyárra tervezett alapkiképzést. A dol-
gok azonban újabb lendületet vettek, 
hiszen az őt a katonaság felé terelgető, 
már említett jó ismerős ismét jelentke-
zett: megtudta tőle, hogy van lehető-
ség elhelyezkedésre a győri „hadkie-
gen”. Mivel ez nagyjából egybeesett a 
Covid-járvány első hazai hullámával, s 
az egyetemi tanulmányait úgyis online 
síkra terelte az élethelyzet, logikus dön-
tésnek tűnt, hogy levelezőre váltson és 
elvállalja a felkínált munkalehetőséget.
Simon Balázs beosztása szerint to-
borzó altiszt. Járja a középiskolákat és 
előadásokat tart a honvédelmi neve-
lés keretében, valamint tájékoztatja a 
résztvevő diákokat arról, hogy milyen 
lehetőségek vannak a hadseregben 
– szerződéses, illetve tartalékos állo-
mányban. Alakulatuk részt vesz a ha-
tárvédelemben is, ahol a rendőrség 
munkáját segítik, járőrözési feladato-
kat látnak el. Balázs a közelmúltban 
már hatodik kéthetes szolgálati cik-
lusát töltötte hazánk déli határain. A 
műveleti tartalékos főtörzsőrmester 
augusztus 20. alkalmából átvehette a 
„Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért 
Szolgálati Jel” miniszteri kitüntetést, 

amit éppen a többedszeri határszol-
gálattal érdemelt ki. Mint mondja, 

jelenleg is van annak 50 százalék 
esélye, hogy még ez évben ott le-
het hetedik határszolgálatán is.

- A munkába lépés, a szolgálat 
nagyon pozitív változást ho-

zott az életemben – állítja. 
– Összeszedettebb, felnőt-

Példás határőrizeti 
tevékenységért vehetett 
át a közelmúltban 
miniszteri elismerést 
a Széchenyi István 
Egyetem joghallgatója.

MEGCSAVART PÁLYAÍV

JOG ÉS HONVÉDELEM
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tebb lettem, hiszen a mindennapi 
beosztás, a feladatok feszesebbé, 
rendezettebbé tettek, ami egyéb-
ként a tanulmányi eredményeim-
ben is megmutatkozik.
Ha a belátható tervekről, célokról 
kérdezzük, akkor Simon Balázs am-
biciózus jövőképet vázol fel. Elsőd-
leges célja, hogy másfél év múltán 
megszerezze a jogászdiplomáját a 
győri egyetemen. Aztán katonai jo-

gász szeretne lenni, majd öt éven 
belül részt venne egy külföldi katonai 
misszióban is, ami szép adalék lehet 
karrierje szempontjából. Aztán az 
immár nős fiatalember tízéves ter-
vében már ott van egy-két gyermek 
is, valamint folyamatos előrelépés a 
szakmai vonalon. Szeretne elismert 
pályát futni vagy a győri, vagy akár a 
tatai dandárnál, ám szívesen végez-
ne minisztériumi munkát is. ■

Elsődleges célja, hogy másfél év múltán 
megszerezze a jogászdiplomáját a győri 
egyetemen. Aztán katonai jogász szeretne 
lenni, majd öt éven belül részt venne egy 
külföldi katonai misszióban is, ami szép 
adalék lehet karrierje szempontjából.

EGYETEMI VEZETŐK KITÜNTETÉSE

A miniszterelnök javaslatára az államalapí-
tás ünnepnapja alkalmából Magyarország 
köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje kitüntetést adományozta dr. 
Lukács Eszternek, a Széchenyi István Egye-
tem elnökhelyettesének és dr. Szalka Évának,  
az Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaró-
vári Kar dékánjának. 

Dr. Lukács Eszter méltatásában elhang-
zott: a Széchenyi István Egyetem volt nem-
zetközi rektorhelyetteseként, a Kautz Gyula 
Gazdaságtudományi Kar Nemzetközi és El-
méleti Gazdaságtan Tanszékének egyete-
mi docenseként, a Nemzetközi Programok 
Központjának alapítójaként meghatározóan 
értékes munkát végzett. Kiemelkedő vezetői 
tevékenysége, oktatói és szakmai munkája, 
különösen a campus iránti nemzetközi ér-
deklődés növelése terén elért eredményei 
elismeréseként  vehette át az elismerést.

Dr. Szalka Éva okl. agrármérnök, a Széchenyi  
István Egyetem óvári karának dékánjaként, 
az Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tan-
szék egyetemi docenseként végzett kiemel-
kedő oktatói és szakmai közéleti tevékenysé-
ge, kimagaslóan eredményes vezetői mun-
kája elismeréseként kapta a kitüntetést.
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SZÖVEG: BAUDENTISZTL FERENC

FOTÓ: FARKAS CSABA

Szülőhelyén, Környén járt általános 
iskolába, majd a szomszéd város, 
Tata gimnáziumában folytatta. Az 

Eötvös Józsefről elnevezett középfokú 
oktatási intézményben szerzett érett-
ségit követően tovább állt Tatabányára, 
ahol a Modern Üzleti Tudományok Főis-
koláján nulladik évfolyamon elvégezte a 
külkereskedelmi ügyintézői képzést. S 
bár oda is felvették volna, pontosan 30 
évvel ezelőtt Győrött kezdte meg felső-
fokú tanulmányait, s a Széchenyi István 
Egyetemen töltött egy évtized alatt meg 
sem állt négy diplomáig. – Nem igazán 
tudtam még a gimnáziumi évek alatt 
sem, hogy valójában mi is szeretnék 
lenni, valamiért azonban később a köz-
lekedésmérnöki szak mégiscsak felkel-
tette az érdeklődésemet, így esett a vá-
lasztásom erre a képzésre és a kisalföl-
di megyeszékhelyre – meséli Rehoregh  
Szilárd. – Ebben minden bizonnyal sze-
repet játszott, hogy az egyik barátom 
már a győri főiskolára járt, s csupa jót 
mesélt. Aztán magam is meggyőződ-
hettem arról, hogy már akkor is meny-
nyire nagyszerű volt a felsőoktatási in-
tézmény infrastruktúrája, s hogy milyen 
nagy előnnyel jár, ha a kollégium is a 
kampusz területén található. Megfogott 
a város hangulata is, imádtam a gyö-
nyörű belvárosában sétálni, a főiskolát 

pedig igazi baráti hangulat lengte körül. 
Nagyon szerettem Győrben, maradtam 
is közel másfél évtizedig.
Az ugyan nem volt tudatos, hogy végül 
majd négy diplomát szerez, az azonban 
magától értetődőnek tűnt, hogy a csa-
ládi hagyományoknak megfelelően, s 
a vele hasonló korú unokatestvéreihez 
hasonlóan a gimnáziumból ő is tovább 
tanul. – A rendszerváltás után úgy gon-
doltam, hogy minél több tudást szerzek, 
annál könnyebben foguk boldogulni. 
Klasszikus cégek mentek csődbe, egyik 
napról a másikra újak alakultak, nehéz 
volt eldönteni, hogy mi fog majd értéket 
jelenti. A közlekedésmérnöki logisztika 
mellett döntöttem, majd a szállítmányo-
zást is választottam. S mivel abban az 
időben, a rendszerváltás utáni években 
a közgazdász szakma felértékelődött, 
ráadásul még katonának is el akartak 
vinni, ez is a továbbtanulásra motivált. 
Igy – bár mindig is a műszaki vonal ér-
dekelt – belevágtam a közgazdászkép-
zésbe, természetesen Győrben. Miért 
mentem volna máshova? Szerettem a 
várost, a főiskolát, jó volt ott tanulni, s 
az oktatás színvonalával is maximálisan 
elégedett voltam. Az azonban már a szí-
vem vágya volt, hogy a három főiskolai 
diploma után egy egyetem által kiállított 
egyetemi diplomám is legyen. Ennek ér-
dekében még halasztottam is. A tudás 
megszerzése mellett ugyanis – minek 
is tagadjam – nekem fontos volt az el-
ismerés is. Amikor és ahányszor csak 

PORTRÉ ÚJRATÖLTVE – 15 ÉV ALATT TÖRTÉNT

NEMZETKÖZILEG IS 
HELYTÁLLÓ A GYŐRI 
EGYETEMI TUDÁS

Szerkesztőségünkben 
arra gondoltunk, hogy 
másfél évtized távlatából 
már érdemes lehet 
visszatekinteni. Úgy véljük, 
érdekes lehet, hogy mi 
minden esett meg az eltelt 
15 esztendő alatt azzal 
az interjúalannyal, akit 
annak idején magazinunk 
hasábjain bemutattuk. 
Első visszapillantásunkban 
a debütáló lapszámunk 
„Visszapillantó” rovatának 
szereplőjéről írunk. Az 
egyetemünkön négy 
diplomát szerzett 
Rehoregh Szilárd életútja 
kapcsán kezdetben persze 
felelevenítettük a 2007 előtt 
történteket, majd rátértünk 
arra, hogy azóta mi történt a 
továbbra is a banki világban 
tevékenykedő szakemberrel.
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lehetett, elnyertem a köztársasági ösz-
töndíjat, valamint az Universitas–Győr 
Alapítvány ösztöndíját. A tanulás mellett 
azonban azt is lényegesnek tartottam, 
hogy bekapcsolódjak a diákszervezetek 
tevékenységébe, ennek köszönhető-
en lehettem a Kautz Gyula Közgazdász 
Szakkollégium egyik alapítója és veze-
tője, az Öregdiák Iroda létrehozója, va-
lamint a Grabo Tőzsde Club szervező-
je. Ma már furcsa visszagondolni arra, 
hogy akkoriban mennyi minden belefért 
a nap 24 órájába. Mert a tanulás és a 

diákszervezeti tevékenység mellett ju-
tott idő a sportolásra és a hetenkénti 
többszöri bulizásra is. S közben bejár-
tam az előadások többségére is, mert 
úgy gondoltam, hogy ennek köszönhe-
tően könnyebben fogom megtanulni 
a tananyagot, s különben is, soha nem 
elégedtem meg azzal, hogy bemagolom 
a tananyagot, hanem érteni is akartam.
Szilárd 1997 tavaszán úgy döntött, 
hogy a tanulás mellett munkába is áll: a 
Győri Keksz Kft. marketing assziszten-
se lett. S bár főállású munkaviszonya 

volt, valójában diákmunkaként fogta 
fel azt a mindössze alig 5 hónapig tartó 
időszakot, mialatt így is bebizonyítot-
ta, hogy a rá bízott adminisztrátori és 
operatív feladatok ellátásán túl többre 
is képes. Ennek köszönhetően hívták 
is magukkal Budapestre, ahová a gyár 
a marketinges részlege költözött, ám ő 
ekkor még nem tudta elhagyni Győrt. 
– A logika és a kreativitás, ahogy annak 
idején a tanulásomat, a munkámat is 
jellemezte és jellemzi mind a mai na-
pig. Ez segít abban, hogy ne csak egy 
legyek a többi között. Ez üzenet lehet 
a jelen és a jövő generációja számára. 
A felsőoktatást nem szabad csupán a 
tanulással azonosítani, aktív szerepet 
kell vállalni a hallgatói szervezetek mű-
ködésében is, mert minden tapaszta-
lat hasznos. Az egyetemi lét összessé-
gében képes arra, hogy felkészítsen az 
életre, de csakis abban az esetben, ha 
a hallgatóban megvan erre a nyitott-
ság. Ám nyitottnak kell lenni a változá-
sokra is! Mindig, minden esetben. Egy 
munkavállaló és egy cég is csak abban 
az esetben tud sikeres maradni, ha 
mindig meg tud újulni, ha képes válto-
zásokat generálni vagy azokat elfogad-
ni. Ez a banki világra is igaz…
Arra a világra, ahova Szilárd végered-
ményben véletlenül, bizonyos érte-
lemben azonban mégis tudatosan 
került. – A szakkollégiumi tevékenysé-
gemnek köszönhetően egy budapesti 
rendezvényen voltam, s éppen a plusz 
két éves egyetemi képzésem elején 
jártam, amikor az egyik cégvezető azt 
a tanácsot adta számomra, hogy ha 
nincs még pontos jövőképem, akkor 
az útkeresés közepette válasszam a 
bankszektort, ahol mindent meg lehet 
tanulni, s ahonnan aztán bármilyen 
irányba tovább lehet lépni. Innentől 
igyekeztem szakkollégiumi program-
ként több banklátogatást is megszer-
vezni. Az egyik ilyen célhoz is vezetett, 
a Bank Austria Creditanstalt ugyanis 
felkínált részemre egy vállalati kapcso-
lattartó munkakört. Ez remek szakmai 
kiindulópontot jelentett, mivel a cégek 
pénzügyi adatainak elemzése mellett 
lehetőséget biztosított tárgyalásokon 
való részvételekre ugyanúgy, ahogy 
az ügyfelekkel való kapcsolattartás-
ra is. Három és fél év elteltével azon-

2007. ősz

54 SZÉCHENYI ALUMNI MAGAZIN

Azok közé tartozom, akik 

az élethosszig tartó tanulásban 

hisznek, és annak megvalósítá-

sát komolyan is veszik. Ennek 

jegyében 1992-ben kezdtem meg 

tanulmányaimat a Széchenyi 

István Műszaki Főiskolán, végül 

negyedik – és eddig utolsó – dip-

lomámat 2002-ben vettem át a 

Széchenyi István Egyetemen.

Amikor megérkeztem a 

főiskolára, elbűvölt a régi korokat 

idéző belváros, s lenyűgözött az 

iskola akkor számomra monu-

mentálisnak tűnő épületegyüt-

tese. Egy teljesen új élet kezdete 

volt ez távol a szülőktől és a 

korábbi barátoktól. A szabadság 

levegője elsőként a kis kollégi-

umi szobában köszönt ránk. A 

szűkös hely ellenére jól megfértek 

egymás mellett a tankönyvek, a 

boroskannák és az üres sörösüve-

gek – arra várva, hogy év végén 

visszavigyük utóbbiakat. Rövid 

idő alatt feltérképeztük a legjobb 

szórakozóhelyeket, így a néhai 

„A” Klub-ot és a ma is méltán 

népszerű Lapos Tanszéket, az 

ebédlő-partykat és a szakesteket. 

Sokszor előfordult, hogy az éjsza-

kát végül folyosó-bulival zártuk.

Természetesen voltak kevésbé 

szórakoztató, de annál haszno-

sabb programok is, mint például 

iskolába járni és a vizsgákra 

felkészülni. Sokszor előfordult, 

hogy egy jobb gyakorlat előtt ko-

moly küzdelem zajlott a székek 

megszerzéséért. Ha kellett, egy 

emelettel lentebbről hoztuk fel 

azokat, hogy aztán a folyosóról 

a megfelelő szögben elhelyez-

kedve a tábla egy kis szeletét 

még szemmel tudjuk tartani. A 

vizsgaidőszakban ugyancsak 

gyakran gond volt a helyekkel. 

A jó pozíció megszerzése végett 

sokan három-négy óránként 

jártak cetlit ragasztani (a kisze-

melt helyet lefoglalni), illetve 

a letépetteket pótolni. Ilyenkor 

a padok úgy néztek ki, mint a 

hirdetőtáblák, a terem heti vizs-

gabeosztása legalábbis könnye-

dén leolvasható volt róluk.

Az intézmény mellett 

működő diákszervezetek is 

sok élménnyel és tapasztalattal 

gazdagítottak bennünket. A 

közgazdász szakkollégium és az 

Öregdiák Iroda alapítójaként, 

valamint a hallgatói önkormány-

zat és az IAESTE tagjaként, to-

vábbá floor-ball sportfelelősként 

gondolkodásmódom, szakmai 

tudásom és szervezőkészségem 

széleskörűen fejlődhetett a hall-

gatói évek során.

A tárgyak és az oktatók sok-

színűsége hozzájárult ahhoz, hogy 

mindenki megtalálja a számára 

leginkább érdekes és hasznos órá-

kat. A választást persze gyakran 

motiválta a legkisebb ráfordítással 

elérhető legjobb eredmény elve 

is. Számomra leginkább azok a 

tárgyak voltak kedvesek, melyek 

kevesebb „magolást”, ugyanakkor 

több gondolkodást, kreativitást és 

számolást igényeltek. Az iskolá-

ban sok dolgot megtanultunk, de 

az életre is maradt tanulnivaló. 

Gyakran feltesszük a kérdést, 

vajon mit is adott számunkra az 

egyetem, az előadások, a vizsgák, 

aztán amikor egy szakmabelivel 

beszélgetünk, lám, megértjük 

egymást, míg másnak nem sok 

fogalma van róla, miről folyik a 

társalgás. Az alapos háttértudás-

nak köszönhetően szinte ösztö-

nösen tudjuk, hogy egy szakmai 

problémát hogyan kezeljünk, és 

hol találjuk a megoldást.
Tanulmányaim mellett rövi-

debb ideig dolgoztam a Győri 

Keksz Kft.-nél, majd az Innonet 

Kht.-nél. Ezt követően a bank-

szektor felé vettem az irányt, je-

lenleg is ezen a területen dolgo-

zom. Győrben a Bank Austriánál 

vállalati ügyfelekkel és hitele-

zéssel foglalkoztam. Három év 

után a fővárosba költöztem és 

az OTP Banknál osztályvezető-

helyettesként álltam munkába. 

Több átszervezést követően 

jelenleg senior tanácsadóként a 

budapesti önkormányzatok és 

vállalkozásaik kapcsolattartásá-

val és hitelezésével foglalkozom. 

Egykori széchenyisként 

mindig szívesen gondolok vissza 

az intézményben eltöltött évekre. 

Ha időm engedi, gyakran utazom 

Győrbe, hogy találkozzak egykori 

iskolatársaimmal. Mindig öröm-

mel veszek részt az egyetem vagy 

a szakkollégium által szervezett 

öregdiák-találkozókon is.

Rehoregh Szilárd

I Maradt Még tanulnivaló
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Ó Magazinunk utolsó ol-

dalán egy-egy öregdiák 

tekint vissza a Széche-

nyi-egyetemen eltöltött 

évekre. Elsőként annak 

a fiatalembernek a gon-

dolatait olvashatják, aki 

négy diplomát szerzett a 

győri campuson, s nevé-

hez fűződik az Öregdiák 

Iroda megalapítása.

Fotó: Alcser Norbert

„A szűkös hely ellenére jól megfértek  

egymás mellett a tankönyvek, a boroskannák és  

az üres sörösüvegek...”



31

ban már nem tudtam nemet monda-
ni Budapest és az OTP csábításának. 
Addigra beláttam, hogy ha a bank-
szektorban szeretnék karriert, akkor 
kénytelen leszek a fővárosba költöz-
ni. Az ország vezető bankjának vezető 
pozíciója miatt – igaz, fájó szívvel, de 
– megváltam Győrtől. 
A Széchenyi Alumni Magazin első szá-
mában, másfél évtizede itt ért véget a 
történet.
Szilárd aztán egy évvel később már az 
OTP Budapesti Régió központjában 
értékesítési tanácsadóként tevékeny-
kedett, öt kereskedelmi banki cent-
rum fiókjának munkáját koordinálva, 
budapesti önkormányzatok és azok 
vállalkozásainak finanszírozással fog-
lalkozva. – Érdekes volt a gazdasági 
válságot ebben a pozícióban megélni, 
s a szükséges intézkedéseket megten-
ni. Ebben az évben történt velem az is, 
hogy bekerültem az OTP karriermene-
dzser programjába, köszönhetően töb-
bek között annak, hogy korábban egy 
szemesztert Hollandiában tanultam, 
s hogy az AIESEC keretében egy hor-
vátországi gyakorlaton is a számomra 
Achilles-ínnak számító angol nyelvtu-
dásomat erősítettem. Az IAESTE-ben 
pedig tagként tevékenykedtem. A két 
diákszervezet a kollégium földszintjén, 
egymással szomszédos irodában mű-
ködött. 
Ezen felül a nyitottságom és a szakma-
iságom játszott szerepet abban, hogy 
lehetőséget kaptam az OTP monten-
egrói leánybankjánál a vállalati terü-

leti szaktudás feljavítására. A féléves 
tanácsadói munkám eredményeként 
visszahívtak Montenegróba ügyveze-
tő igazgatónak, a vállalati terület ve-
zetésére. Óriási kihívás, szép és koc-
kázatos feladat volt, de sikerült egy jól 
működő szervezetet létrehoznunk. A 
kinti időszak hatalmas élménye, hogy 
2014-ben megszületett a kisfiam. A 
következő év tavaszán jött a hazaté-
rés. Így kerültem 2015 nyarán a jelen-
legi foglalkoztatómhoz, a Porsche Fi-
nance Zrt.-hez.
Kezdetben flottakezelőkkel és márka-
kereskedők által közvetített ügyfelek 
finanszírozásával foglalkozott, osztály-
vezetőként. Pár év elteltével főosztály-
vezető-helyettessé lépett elő, amely 
négy terület csapatának irányítását je-
lentette és jelenti. A márkakereskedők 
által közvetített autófinanszírozások 
mellett a kereskedők és a flottakez-
elők finanszírozása, valamint az ügy-
félszolgálat tartozik hozzá, de a szerte-
ágazó munkája során a napi operatív 
működésen kívül a stratégiával és az 
IT-rendszerek fejlesztésével is foglal-
koznia kell. – A nyár folyamán három 
hónapon keresztül, a meglévő munká-
im mellett – egy személycsere miatt – 
értékesítéssel is foglalkoznom kellett. 
Büszke vagyok arra, hogy három éve 
bekerültem a 33 ezer munkavállalóval 
rendelkező Porsche Holding 30 kivá-
lasztottja közé, akik a Bécsi Egyetem-
mel karöltve indított kétéves képzés 
alatt MBA-diplomát szerezhettek. Ezt 
azért is említem, mert az alap tantár-

gyaknál – így például a számvitel és 
statisztika esetében – számtalan eset-
ben visszaköszöntek a győri egyete-
men tanultak. Mindez bizonyíték arra, 
hogy a Széchenyi István Egyetemen 
megszerzett tudás nemzetközileg is 
versenyképes, azzal bárhol helyt lehet 
állni.
Ezek után nem is lehet kérdés, hogy a 
győri egyetem annak idején nagyon jó 
döntés volt. – A legjobb döntés – szö-
gezi le Szilárd. – Ennyi év távlatából 
visszagondolva egyre erősebb ben-
nem az az érzés, hogy sehol máshol 
nem tudtam volna elérni azt, hogy a 
megfelelő szakmai alap mellé lehető-
ségeket is kaptam arra, hogy a tudá-
somat a hallgatói élet és a hallgatói 
szervezetek tapasztalataival kiegészít-
hessem, s ez által még felkészültebb 
lehessek. A tanáraim közül nagyon 
sokra gondolok hálás szívvel, s mivel 
senkit sem szeretnék kihagyni, ezért 
név szerint nem kezdenék bele a hosz-
szú lista felsorolásába. Azt sem szeret-
ném kihagyni, hogy a már említett fiam 
immáron 8 éves is elmúlt, a kislányom 
pedig most hat és fél éves. A családi 
élet és a munka kicsit ugyan elszakított 
Győrtől és az egyetemtől, de ha hív-
nak, mindig szívesen megyek. A csa-
ládunkban egyébként van valaki, aki 
szintén a Széchenyi István Egyetemen 
diplomázott, s ma is Győr városában 
él. Ő pedig nem más, mint Ákos test-
vérem, aki éppen akkor kezdte a köz-
lekedésmérnöki tanulmányait, amikor 
én befejeztem. ■

Büszke vagyok arra, hogy három éve bekerültem a 33 ezer 
munkavállalóval rendelkező Porsche Holding 30 kiválasztottja közé, 
akik a Bécsi Egyetemmel karöltve indított kétéves képzés alatt MBA-
diplomát szerezhettek. Ezt azért is említem, mert az alap tantárgyaknál 
– így például a számvitel és statisztika esetében – számtalan esetben 
visszaköszöntek a győri egyetemen tanultak. Mindez bizonyíték arra, 
hogy a Széchenyi István Egyetemen megszerzett tudás nemzetközileg 
is versenyképes, azzal bárhol helyt lehet állni.
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A GYŐRI JOGÁSZKÉPZÉS 
ALAPÍTÓ SZEMÉLYISÉGE

Életének 78. évében el-
hunyt dr. Szalay Gyula 
professor emeritus, az 
állam- és jogtudomá-
nyok kandidátusa, a 
győri jogászképzés ala-
pító személyisége, a 
Deák Ferenc Állam- és 
Jogtudományi Kar első 
dékánja, az egyetem 
volt oktatási rektorhe-
lyettese.

Dr. Szalay Gyula egyetemi tanulmányait követően először 
jogi előadóként, majd jogtanácsosként dolgozott. 1972-
ben nevezték ki döntőbírói munkakörbe a Győr-Sopron 
Megyei Gazdasági Döntőbizottságra, majd munkáját me-
gyei bírósági bíróként folytatta a Győr-Sopron Megyei Bí-
róságon. Oktatói pályafutását 1977-ben megbízott előadó-
ként, majd 1978-tól főállású főiskolai docensként kezdte el 
egyetemünk jogelődjénél, a Közlekedési és Távközlési Mű-
szaki Főiskolán. 
1992-től aktív szerepet vállalt a Széchenyi István Főiskola 
és az Universitas-Győr Alapítvány egyetemi programjának 
kidolgozásában, a fejlesztési tervek megvalósításában. En-
nek első eredményeként 1995-ben – Győr Város Önkor-
mányzata és az Universitas-Győr Alapítvány hathatós tá-
mogatásával – létrejött az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Állam- és Jogtudományi Kar – Széchenyi István Főiskola 
közös alapítású Oktatási Intézete. Az 1995 őszi induláskor 
igazgatóhelyettesként, majd igazgatóként vett részt a győri 
jogtudományi képzés megalapozásában, feltételeinek 
megteremtésében, később az oktatásszervezésben. A jo-
gász szak 2002-ben, a sikeres akkreditációt követően lett a 
győri egyetem saját jogon indítható szakja. Dr. Szalay Gyula 
életútjának, életművének meghatározó értéke a győri jo-
gászképzés megvalósítása, kiteljesítése, szellemiségének 
gyarapítása. 
Az intézmény a Magyar Országgyűlés döntése szerint 2002. 
január 1-jétől egyetemként működik, s az első oktatási rek-
torhelyetteseként dr. Szalay Gyulának meghatározó szere-
pe volt az egyetem oktatási rendszerének az átalakításá-
ban. Oktatói munkáját ezen időszak alatt is folytatta, 2001-
től tanszékvezetőként irányította a Kereskedelmi, Agrár- és 
Munkajogi tanszék munkáját. 2006 és 2013 között a Deák 
Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar első dékánjaként hasz-
nosította oktatásszervezési tapasztalatait. 
Kandidátusi disszertációját 1995-ben védte meg a Magyar 
Tudományos Akadémián „A fizikai elosztás joga rendszerbe 
foglalásának lehetőségei és korlátai” címmel. Kutatási szak-
területe – a magánjog területén belül – a társasági jog és 
kereskedelmi jog, valamint ezek speciális szakterületeként 

a fuvarozás, a szállítmányozás és a logisztika jogtudományi 
elemzése és fejlesztése. Szakmai munkásságában számos 
hazai és nemzetközi publikáció mellett szakterülete tudo-
mányos eredményeinek az oktatás szférájába történő köz-
vetítését tartotta mindig legfontosabb feladatának. A Nem-
zetközi szállítmányozás és a Fuvarjog című tankönyvei or-
szágosan a vonatkozó szakmai képzések alapjai.
A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagsága 
mellett a Magyar Jogász Egylet Győr-Moson-Sopron me-
gyei szervezetének aktív tagjaként több cikluson keresz-
tül annak elnökeként, s egyúttal a Magyar Jogász Egylet 
elnökségének tagjaként vett részt a szakmai közéletben. 
Az MTA Veszprémi Területi Bizottság Gazdasági és Polgári 
Jogi munkabizottságának alapító tagjaként, 1968-tól a Fel-
ső-dunántúli régióban a magánjog szakterületre eső tudo-
mányos munkát szervezte. Négy cikluson keresztül annak 
elnökeként tevékenykedett. 
Számos szakmai és közéleti elismerés birtokosa, így a Ma-
gyar Érdemrend Tisztikeresztjét és a Széchenyi István Egye-
tem közösségének legmagasabb elismerését, a „Pro Uni-
versitate” díjat is megkapta. Közéleti tevékenységét Győr 
Megyei Jogú Város Pro Urbe díjjal ismerte el. Sportszerve-
zői tevékenysége a lovassporthoz köti, 2008-ban a „Fogat-
hajtásért” arany emlékérmet vehette át.
Munkatársai, hallgatói barátságos alapállású, nagy munka-
bírású, meggyőző és hatásos érvekkel felvértezett szemé-
lyiségként ismerték meg dr. Szalay Gyulát. Mindez a sok év-
tizedes együttdolgozás során a hatékony munka alapja lett.
A közelmúltban fejezte be szeretett városa, Győr történe-
tének újabb monográfiáját. Már készült a következő kötet 
kiadására. A győri jogászképzés megvalósulását, meggyö-
keresedését, kiteljesedését fémjelző életműve, életútja pél-
da és érték az egyetemen belül, s azon kívül is. ■

TUDOMÁNYSZERVEZŐ, 
ÖSZTÖNDÍJALAPÍTÓ PROFESSZOR

Életének 83. évében 
elhunyt dr. Scharle 
Péter Egyetemünk 
professor emeritusa, 
egykori rektorhelyet-
tes, okl. mérnök, okl. 
m é r n ö k - m a t e m a t i -
kus szakmérnök, ma-
gánösztöndíj-alapító, a 
győri doktori képzések 
előkészítő atyja.

Oktatói, kutatói, vezetői munkájával, példamutató egyéni-
ségével hatékonyan járult hozzá az egyetem feladatainak 
megoldásához, az akkreditációk sikeres lefolytatásához, az 
újabb oktatói nemzedék kineveléséhez. 
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A 2002-ben megalapított Széchenyi István Egyetem első 
tudományos és nemzetközi rektorhelyettese lett. Egyete-
mi felsővezetői feladatkörében korábbi széleskörű hazai és 
nemzetközi szakmai kapcsolatait hatékonyan kamatoztatta 
a győri egyetem javára. Aktívan kivette részét az egyetem 
Doktori Iskoláinak előkészítésében, kialakításában, az okta-
tásban. 
Két tekintélyes széchenyis professzor, dr. Klatsmányi Tibor 
és dr. Varga László életművét, tudósi munkásságát örökí-
tette meg az általa kezdeményezett és alapított hallgatói 
ösztöndíj.
Hivatalosan 1998-ban lett intézményünk oktatója. Ezt meg-
előzően 1990-ben az akkori Közlekedési-, Hírközlési- és 
Vízügyi Minisztérium meghatalmazottjaként aláírója volt az 
Universitas-Győr Alapítvány létrehozásának. 1994. szep-
tember 21-én, helyettes államtitkárként az első győri Aka-
démiai Napon a hazai közlekedési infrastruktúra fejleszté-
séről tartott plenáris előadást. 
Több hazai és nemzetközi tudományos, szakmai szervezet-
ben volt tag, töltött be vezető tisztséget. Mentorként folya-
matosan menedzselte pályatársait, hallgatóit. Sokat tett a 
szakmai és az emberi kapcsolatok együttes fejlesztéséért. 
Professor emeritusként továbbra is aktívan részt vett a 
Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék életében, az ok-
tatásban, a tehetséggondozásban, a kollégák tudományos 
előmenetelének támogatásában, a jövőkép megvilágításá-
ban. Hallgatói és kollégái bizalommal fordulhattak hozzá, 
örömmel vették építő jellegű tanácsait. ■

AZ ENERGETIKA ELMÉLETÉNEK ÉS 
GYAKORLATÁNAK OKTATÓJA

Életének 78. évében el-
hunyt dr. Tóth Péter 
ny. egyetemi docens, 
okl. vegyipari gépész-
mérnök, okl. erőgé-
pész-épületgépész, okl. 
klímatechnikai szak-
mérnök, okl. gépipa-
ri gazdasági mérnök, 
az intézmény Műszaki 
Osztályának egykori 
vezetője, a Környezet-
mérnöki Tanszék volt 
oktatója.

Dr. Tóth Péter 1975. október 24-től 2014. december 31-ig, 
39 éven át dolgozott a Széchenyi István Egyetemen. Felké-
szültségével, meggyőző érvelési stílusával hatékonyan já-
rult hozzá az intézmény fejlődéséhez. Tevékenységét, gon-
dolkodását az energia és a környezet viszonya, a környe-
zetbiztonság, az energiatudatos építészet, az épületfizika 

kérdései határozták meg. Az egyetem műszaki hátterének 
szervezése, a nappali tagozatos hallgatók oktatása mellett 
közreműködött a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi 
Doktori Iskola doktorjelöltjeinek szakmai felkészítésében is. 
Egyetemi közéleti, közösségi feladatvállalásának színtere a 
Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete, az érdekvédelem 
hatékony és folyamatos fóruma. Dr. Tóth Péter 1989-tól 
2015-ig, huszonhat éven át a helyi szakszervezet elnöke-
ként eredményesen, közmegelégedésre végezte érdekvé-
delmi munkáját. 
A Magyar Szélenergia Társaságnak 2001-től 2010-ig elnöke 
volt, majd a szakmai szervezet tiszteletbeli elnöke lett. Vi-
lágnézeti elkötelezettségét, világszemléletét a Keresztény-
demokrata Néppárt győri elnökeként végzett több éves 
munkája is fémjelzi. 
Szakmai életútját, felkészültségét és valóságszemléletét 
igazságügyi szakértőként végzett több évtizedes munkája 
is értékként jeleníti meg. Munkáját, életútjának eredménye-
it szakmai elismerések, díjak sora jelzi. ■

A FELSŐOKTATÁSI MUNKAÜGY 
IRÁNYÍTÓJA VOLT

Életének 83. évében el-
hunyt Raffay Róbertné  
Ollári Edit, a felsőokta-
tási munkaügyi tevé-
kenység egykori győri 
irányítója, az intézmény  
nyugalmazott munka-
ügyi vezetője.

Raffay Róbertné 1975. augusztus 1-jétől 1995. október 31-
ig volt az intézmény munkatársa, munkaügyi vezetője. A 
Pénzügyi és Számviteli Osztály keretében működő Munka-
ügy vezetőjeként az 1974-ben fokozatosan Győrbe költöző 
tagozatok, intézetek dolgozóinak munka- és áttelepülési 
ügyeit szervezte. Építette és fejlesztette az intézmény hiva-
talos munkaügyi kapcsolatait, gondoskodott a keletkezett 
adatok feldolgozásáról és dokumentálásáról. Határozot-
tan és empatikusan képviselte a szakszerűséget. A munka-
ügyes csapat kialakításakor a meglévő szakmai tapasztalat 
megléte mellett mindig alapozott a fiatalokra is. A folyama-
tos és jó emberi kapcsolatai gyorsan elfogadottá tették sze-
mélyét és csoportját az intézmény szervezetében.
A szokásos nyugdíjas találkozók mellett évente többször 
külön is eljött az egyetemre, s mi is szívesen válaszoltunk 
szerteágazóan érdeklődő kérdéseire.
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A PÉNZ-, A MUNKA- ÉS 
BÉRÜGYEK SZAKEMBERE

Életének 75. évében el-
hunyt Németh Józsefné  
sz. Pápai Magdolna, a 
Pénz- és Munkaügyi 
Osztály egykori, ny. 
munkatársa.

Németh Józsefné Magdi győri felsőoktatási munkaviszonya, 
munkavégzése 1984-ben, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézet Győri Tagozatán 
kezdődött. Végzettségének, felkészültségének megfele-
lően pénzügyi, számviteli bérszámfejtési munkát végzett. 
A tagozat 1996-ban egy valóságos, azóta is az egyik legsi-
keresebbként jegyzett integrációban a Széchenyi István 
Egyetem Zeneművészeti Fakultása lett. Németh Józsefné a 
Pénz- és Munkaügyi Osztályra került, s 2010-ben történt 
nyugdíjba vonulásáig a bérügyek volt a szakterülete. 
Csendes munkatársként a szolgáltató, a támogató, a segítő 
munkavégzés volt rá jellemző. Mindig korrekten, gyorsan 
és eredményesen segített a hozzá forduló kollégákon. Ér-
tékrendje szerint az egyetem nem oktatási tevékenységgel 
kapcsolatos feladatai fontos szakmai területeket jeleníte-
nek meg. A feladatok magas szintű megoldása mindannyi-
unk érdeke. Megfontolt véleményével, példás munkavég-
zésével folyamatosan elismerést szerzett szakterületének, 
ahogy saját magának is. ■

A VASBETON HIDAK 
STATIKÁJÁNAK MESTERE

Életének 80. évében el-
hunyt dr. Tóth Zoltán 
okl. hídépítő mérnök, 
ny. főiskolai tanár, a 
műszaki tudomány 
kandidátusa, az intéz-
mény korábbi főigaz-
gató-helyettese, a Köz-
lekedésépítési Intézet 
volt igazgatója, tan-
székvezetője.

Dr. Tóth Zoltán az egykor Győrbe tervezett, de közben Sze-
geden és Szolnokon megvalósuló, majd a fővárosban a Bu-
dapesti Műszaki Egyetembe beolvadó Építőipari és Közle-

kedési Műszaki Egyetem (ÉKME) hídépítési szakán végzett 
1965-ben, s minőségvizsgáló szakmérnöki végzettséget is 
szerzett. Tudományos fokozata a műszaki tudomány kan-
didátusa, disszertációjának témája a közúti hidak korróziós 
fáradása.
A Széchenyi István Egyetem jogelőd intézményében, a Köz-
lekedési és Távközlési Műszaki Főiskola Közlekedésépítési 
Karán, Budapesten, a Szerb utcában 1971. október 1-jén 
kezdte oktatói pályáját. 2012 közepéig, nyugdíjba vonulá-
sáig tekintélyes, meghatározó résztvevője, alakítója volt a 
győri építőmérnöki képzésnek.
Intézményi, fakultási és tanszéki vezetőként is az új isme-
retek, a munkaerőpiaci környezet és a mérnökképzés nap-
rakész kapcsolatának folyamatos és rugalmas alakításáért 
dolgozott. Menedzser főigazgató-helyettesi pozíciójában az 
1990-es évek közepén a térség gazdaságának fejlődését az 
intézmény munkatársainak felhalmozott tudására alapozva 
szervezte. A térség több építőipari cége a technológia meg-
újítását, az új anyagok és eljárások bevezetését, annak mi-
nőségbiztosítását dr. Tóth Zoltán közreműködésével való-
sította meg. Az új ismeretek így gyorsan bekerültek a győri 
építőmérnöki képzésbe, s mindez erősítette a széchenyis 
végzettek iránti érdeklődést. 
Dr. Tóth Zoltán négy évtizedes oktatói életútja alatt több 
ezer mérnökjelölttel ismertette meg a hidak vizsgálatának, 
statikájának legkorszerűbb ismereteit. Halk szavú, határo-
zott véleményt mondó, a teljesítményt megbecsülő, barát-
ságos kollégaként emlékeznek rá egykori munkatársai, volt 
hallgatói. ■

AZ INFORMATIKA ÉS A 
MATEMATIKA PROFESSZORA

Életének 74. évében 
elhunyt dr. Molnárka 
Győző okl. fizikus, ny. 
egyetemi tanár, a ma-
tematikai tudományok 
kandidátusa, egykori 
intézetigazgató, a Ma-
tematika Tanszék ré-
gebbi vezetője, majd a 
Tanszék kutatóprofesz-
szora.

Dr. Molnárka Győző 1993 őszétől 2015 közepéig, 22 éven 
át volt a Széchenyi István Egyetem oktatója, munkatársa. 
Alkalmazott matematika, elméleti mechanika, informatika, 
anyagtudományok, elektronika, mechatronika, interdiszcip-
lináris mérnöki tudományok ismeretkörökben oktatott, ku-
tatott. 2002-től 2005-ig a legnagyobb hazai mérnökképző 
fakultás, a győri Műszaki Tudományi Kar dékánhelyettesi, 
az Informatikai és Villamosmérnöki Intézet igazgatói tiszt-
ségét is betöltötte. A győri egyetemi mérnöki szakok hazai 
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elfogadtatása, bővülése, a munkaerőpiaci környezet haté-
kony alakítása volt a feladatköre.
A Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola ok-
tatójaként a matematika, az informatika határterületeinek 
modellezésével, így gyakorlati ipari problémákra adott vá-
laszok, megoldási javaslatok kidolgozásával, sporttevékeny-
ségek – különösen a labdajátékok - elemeinek megjelení-
tésével, alapos és részletes elemzésével foglakozott. Kuta-
tóprofesszorként fiatal mérnököket mentorált, s indított el 
eredményesen a tudományos pályán.
Oktatói tevékenysége mellett a Magyar Állami Operaház 
magánénekeseként is megismerhettük. Az egyetemi ese-
ményeken, a hallgatói rendezvényeken szívesen, nagy si-
kerrel szerepelt. ■

A KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI 
DOKTORI KÉPZÉS SZEMÉLYISÉGE

Életének 76. évében el-
hunyt dr. Várlaki Péter 
okl. gépészmérnök, a 
Magyar Tudományos 
Akadémia doktora, 
az Egyetem professor 
emeritusa, tisztelet-
beli doktora, a Mult-
idiszciplináris Műszaki 
Tudományi Doktori Is-
kola alapító tagja, egy-
kori törzstagja.

A győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola alapítá-
sa után szinte közvetlenül, 1972-ben csatlakozott az akkori 
főiskola oktatói karához. Négy évig dolgozott a jogelőd mű-
szaki főiskolán. Aktívan részt vett az intézmény győri szak-
mai profiljának és oktatási kínálatának kialakításában. 
Kutatási területe a közúti járműdinamikai rendszerek mo-
dellezése és statisztikai identifikációja volt. Tudományos 
eredményeinek összefoglalásaként beadott akadémiai 
doktori értekezését 1988-ban védte meg, majd nem sokkal 
ezután egyetemi tanári kinevezést kapott.
Tudományos alkotó munkája mellett nagy figyelmet fordí-
tott az oktatásra, a kutatói utánpótlásra. Több doktorjelölt 
témavezetőjeként az elméleti tudás és a gyakorlati szem-
pontok alkalmazását alapértéknek tartotta. Munkájának 
eredménye, hogy szakterületének eredményei a nemzet-
közi oktatási térben is megjelentek.
Szakmai, közéleti tevékenysége is rendkívül széleskörű: a 
Magyar Mérnökakadémia alapító tagja, az MTA Közlekedés-
tudományi Bizottság tagja volt. 
Az Acta Polytechnica Hungarica, a Periodica Polytechnica, az 
Acta Technica Jaurinensis folyóiratok szerkesztőjeként is dolgo-
zott. Számos szakmai díja közül kiemelendő az Akadémiai Díj.
Sok évtizedes tudományos tapasztalataival hozzájárult a 
széchenyis közlekedési képzés fejlesztéséhez, a doktori is-
kola oktatóinak tudományos előre haladásához. Jelentős és 
példa értékű dr. Várlaki Péter mentori munkája a Járműipa-
ri Kutatóközpontban. A fiatal kutatómérnökök szemléleté-
nek alakítása, sokrétű gondolkodásuk fejlesztése új progra-
mot, közös sikereket hoztak a tekintélyes professzornak és 
a friss szakembereknek egyaránt. 
Az egyetem dr. Várlaki Péter győri életútjának értékeit a közel-
múltban „professor emeritus” és a „Széchenyi István Egyetem 
tiszteletbeli doktora” címek adományozásával ismerte el. ■
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SZÖVEG: BAUDENTISZTL FERENC

FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS, AUDI HUNGARIA

Sárváron született, az általános 
iskolai tanulmányait a helyi, 
Gárdonyi Gézáról elnevezett 

oktatási intézményben végezte. Útja 
ezt követően Szombathelyre veze-
tett, az akkori Savaria Szakközépisko-
lába. – Gyerekként autószerelő akar-
tam lenni – meséli Konczér András,  
aki elsősorban a gépészmérnök vég-
zettségű édesapjának tulajdonítja a 
műszaki érdeklődését. – Sokszor lát-
tam, ahogy otthon javítgatta az au-
tónkat, ennek köszönhető, hogy már 
óvodásként segíteni tudtam édes-
anyámnak egy kocsival kapcsolatos 
probléma megoldásában. Miután a 
hangokból kikövetkeztettük, hogy a 
gyertyákkal lehet gond, a lökhárítóra 
mászva mutattam meg, hogy mit és 
hogyan kell csinálnia. Mit mondjak, 
büszke voltam magamra. A szakkö-
zépiskolában aztán szembesültem a 

profibb iparral, a műszaki rajz és a 
gépelemek oktatásával tovább mé-
lyült a műszaki tudásom, s ezzel egy-
re kevésbé éreztem testhezállónak a 
„csak” autószerelést, akkor már ter-
vezni akartam. Tudni szerettem vol-
na, hogy mit miért csinálunk, egyre 
jobban érdekelt az elmélet. Hajtott 
a megismerés vágya, ezért a tanu-
lás mind nagyobb örömet okozott, 
egyre könnyebben is ment. A közép-
iskolás éveim derekán már azt is el-
döntöttem, hogy diplomát szerzek.
Huszonöt évvel ezelőtt az érettségi 
és szakmunkás-bizonyítvánnyal fel-
vértezve felvételt nyert a Széchenyi 
István Egyetem jogelőd intézményé-
be, mérnök-tanár/gépészmérnök 
szakra. – Budapestre nem akartam 
menni, városként nekem az túl nagy, 
egyébként is azt gondoltam, hogy a 
győri főiskola szakmaközelibb lesz, s 
nem annyira tudományos irányba el-
hajló. A tanári elképzelés pedig abból 
fakadt, hogy a középiskolai időszak 
alatt szívesen magyaráztam a többi-

eknek. Ezzel kapcsolatban előzete-
sen ugyan erős fenntartásaim voltak 
a gépész beállítottságom miatt, ám 
idővel ráéreztem arra, hogy a tanítást 
is lehet tudatosan művelni. A szociál-
pszichológia azóta is a kedvencem, az 
ott tanultakat a mai napig használom. 
Céges környezetben előnyt jelent, ha 
tudod, ki milyen személyiségtípus, de 
a vezetői munkába is jól beépíthető, 
hogy miként kell feladatot delegálni.

MEGTANULT TANULNI
András azt viszont már a középiskolai 
időszak alatt megtanulta, hogyan kell 
tanulni. – Nagyon sokat segített, hogy 
14 éves koromtól kollégista voltam, 
ahol láthattam, miként morzsolódnak 
le az osztálytársaim. Már akkor tuda-
tossá váltam, s alapelvemmé tettem, 
hogy minden órára tudjam legalább 
a minimumszintet. A főiskolai idő-
szak alatt is ezt a módszert követtem, 
vagyis alapszinten minden anyagot 
folyamatosan követtem. Ez nem csu-
pán a zárthelyik megírásánál segített, 

Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini. Ki az, aki ne szeretne ezekkel az autókkal 
kapcsolatba kerülni? Van olyan műszaki érdeklődéssel megáldott szakember, aki 
ne érezne büszkeséget, ha szerepet kaphatna ilyen luxusmodellek gyártásában? 
Az Audi Hungaria szerszámgyár munkatársai is aktív és fontos szerepet 
játszanak a szupersport luxusautók elkészítésében. Köztük Konczér András, 
egyetemünk öregdiákja.

ÓVODÁSKÉNT AUTÓT JAVÍTOTT
 

HAJTJA
A TUDÁSVÁGY
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Nagyon sokat 
segített, hogy  

14 éves koromtól kollégista 
voltam, ahol láthattam, miként 

morzsolódnak le az osztálytársaim. Már 
akkor tudatossá váltam, s alapelvemmé 

tettem, hogy minden órára tudjam 
legalább a minimumszintet. A főiskolai 

időszak alatt is ezt a módszert követtem, 
vagyis alapszinten minden anyagot 

folyamatosan követtem. Ez nem csupán 
a zárthelyik megírásánál segített, de 

a vizsgára készülést is nagyban  
segítette.

de a vizsgára készülést is nagyban se-
gítette. Azért a szorgalmi időszakban a 
szórakozást sem hanyagoltam, ám a ta-
nulás összességében mindig előnyt él-
vezett. A szakmai tárgyak a szakközép-
iskolai tanulmányaimra alapozva nem 
okoztak különösebb nehézséget, ma-
tematikából viszont erősen kapaszkod-
nom kellett. Míg a tanulmányaim végén 
eleinte a rezgés- és lengéstan okozott 
komoly kihívást, egy idő után azonban 
már én magyaráztam a többieknek. 
Erről jut eszembe, hogy a gyakorló ta-
nításaim helyszíne a Lukács Sándor 
Szakképző Iskola volt, amely érdekes 
élményt adott. Mivel a srácok nem iga-
zán voltak kíváncsiak sem rám, sem a 
tananyagra, így aztán azon felül, hogy 
ne szedjék szét a tantermet, más célom 
aligha lehetett, mint hogy legalább vála-
szoljanak egy-két kérdésemre. S bár va-
lóban nem volt könnyű, sok elemet in-
nen is át tudtam emelni a munkámba, 
hogy hogyan kommunikáljak, s hogyan 
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álljak ki a véleményemért. Az oktatással 
kapcsolatban összességében még sin-
csenek negatív érzéseim, amit az is bi-
zonyít, hogy a jövőképemben is szere-
pel. Frissdiplomásként nem volt igazán 
vonzó a pedagógus pálya, ám a későb-
biekben nem tartom kizártnak, hogy az 
iparban és a versenyszférában felgyűlt 
tapasztalataimat visszafordítsam az ok-
tatásba, mivel a diplomámmal szaktár-
gyakat taníthatnék középiskolában.

A FÉLKÉSZ EGYENLŐ  
A SEMMIVEL
András 2001-ben szerezte meg diplo-
máját, az ahhoz vezető úton a legna-
gyobb támogatást számára három ok-
tató adta. – A tavaly elhunyt Tóth József, 
aki gépelemeket és szakrajzot tanított, 
nem csupán a szakmára készített fel, 
hanem arra is, hogy nem elég valamit 
sejteni. Tudni kell! S aztán mindent 
precízen leellenőrizni, mert csak ak-
kor vagy kész. Ami félkész, az egyenlő 
a semmivel. Ezt örökre megjegyeztem. 
Nagyon kedveltem Kirchfeld Mária és 

Tarcsay Iván anyagismereti előadása-
it, nekik köszönhetően értettem meg 
azokat az összefüggéseket, amelyek 
a jelenlegi munkámhoz, a présszer-
számokhoz és lemezalkatrészekhez is 
nélkülözhetetlen. A megszerzett tudás 
mellett arra is akad példa, hogy a meg-
őrzött jegyzeteimhez fordulok segítsé-
gül, mert szeretek biztosra menni. 
Ment a Nemakhoz is, pontosabban an-
nak jogelődjéhez, a VAW alumíniumön-
tödéhez. A nyári gyakorlatát töltötte ott, 
s mivel tetszett számára a gyártervezés-
sel és géptelepítésekkel színesített fel-
adat és a légkör, munkahelyeként is el 
tudta volna képzelni a Győri Ipari Park-
ban található gyárat. Ám közbeszólt a 
sorkatonai szolgálat, így az első állás 
helyett jöhetett a tapolcai alapkiképzés, 
majd a szentkirályszabadjai laktanyai 
élet. Aztán jöhetett volna az Audi… – Mi-
vel a 9 hónapos katonaság alatt a gya-
korlatban még nem kellően begyakorolt 
németnyelv-tudásom passziválódott, 
az állásinterjúm így sajnos nem sikerült 
jól, ezért máshol kellett keresgélnem. A 

BOS cégnél kötöttem ki, ahol gyártástá-
mogató mérnökként kezdtem. A sors 
különös fintora, hogy az ottani interjún 
már megfelelően ment a német, pedig 
mindössze három hét telt el az audis 
próbálkozásom óta. A mosonszolnoki 
gyárban fejlesztőmérnökként is dolgoz-
tam, amikor négy év elteltével ismét elő-
térbe került az Audi Hungaria. Egy bará-
ti grillezésen került elő a téma, hogy a 
szerszámüzembe fejlesztőmérnököt ke-
resnek. Érdekelt a dolog, jelentkeztem, 
megnéztem, tetszett, felvettek – ezzel 
2006 májusában szerszámkonstruktőr-
ként indult az audis pályafutásom. Ezt 
követően a présszerszámokat gyártó 
részlegnél eltöltött 15 évem alatt fog-
lalkoztam még alakítástervezéssel és 
mechanikus megmunkálással is. Szá-
momra a szerszámgyár az utolsó legá-
lis „ipari barkácsműhely”, ahol a mérnök 
úgy hozhat szabályos, mégis individuális 
és kreatív döntéseket, hogy megfelelő 
szabadságfokkal rendelkezik. Ezért is 
imádom ezt a szakterületet mind a mai 
napig, ezért jó mindennap bemenni a 

Nem elég valamit sejteni. Tudni kell! S aztán mindent precízen 
leellenőrizni, mert csak akkor vagy kész. Ami félkész, az 
egyenlő a semmivel. Ezt örökre megjegyeztem.
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munkahelyemre. Tavaly októberi kez-
dettel egy rövid időre belekóstoltam 
a szerszámgyári minőségbiztosítás és 
azon belül a mérőszoba tevékenysé-
geibe. Nyártól viszont a berendezés 
és készülékgyártás részlegnél vagyok. 
Automatizált gyártócellákat készítünk. 
Itt több egyedi alkatrészt kell automati-
zálva összeszerelni (hegeszteni, szege-
cselni ragasztani) komplett alegységgé 
(például motorháztető, ajtó), hogy az-
tán azok bekerüljenek szupersport lu-
xusautókba. Az Audi RS modellek mel-
lett a Porsche és a Bentley, valamint a 
Lamborghini márka közül a Huracan, 
az Aventador és az Urus is benne van a 
portfolióban.

FONTOS, HOGY A FÉNYCSÍKOK 
IS SZÉPEN FUSSANAK
Ilyen autók gyártásában szerepet vállal-
ni különleges és izgalmas feladat, mert 
ez esetben nem csupán a kocsiknak, de 
napsütésben a fénycsíkoknak is szépen 
kell futniuk. Bár az exkluzív szériagyár-
tásban a tűréshatár méretileg ugyanaz a 
prémiumkategória, a karosszéria látha-
tó felületeinek vizsgálatai itt még inkább 
a fókuszba helyeződnek. A szerszám-
gyári tapasztalatai miatt András küzd 
„munkahelyi ártalommal”, mivel a szaba-
didejében is megfigyeli az érdekes for-
májú autó karosszériák apró részleteit. 
– Az ilyen prominens járműveknél külö-
nösen nagy jelentőséget kap a minőség. 

Konszernszinten is egyedinek számít 
az exkluzív szériagyártás, amelyet a jár-
művek értékéből is adódó típusonként 
viszonylag alacsony darabszám gaz-
daságos gyártása indokol. Feladatunk 
a nálunk gyártott karosszériaelemek 
folyamatos minőségi felügyelete, ezen 
belül például fontos a karosszéria lát-

ható felületeinek és az alkatrészek közti 
kötések vizsgálata, s nem utolsósorban 
– már csak azért is, mert ez a szakterü-
letem – 3D-mérőgépekkel mérjük az al-
katrészek mérethelyességét. Számomra 
egyébként az analízis szakasz a legizgal-
masabb, amikor a miértekre keressük a 
válaszokat. Aki nálunk dolgozik, annak 
nyitottnak kell lennie az újdonságokra és 
a kreatív feladatmegoldásra, no meg a 
kommunikációra. Mérnökként többször 
szembesülünk olyan kihívással, melyek 
bonyolultsága indokolja a közös munkát 
más szakterületekkel. Ez azért is jó, mert 
több ember felhalmozott tudása és ta-
pasztalata messzebbre visz, s az egyén 
számára is biztosítja a fejlődés lehető-
ségét. Személy szerint azt szeretném 
elérni, hogy a jelenlegi feladatomat még 
hatékonyabban és precízebben tudjam 
elvégezni, s hogy eljussak arra a szintre, 
amikor már a tervezőasztalon vagy a di-
zájn fázisban előre látnám, hogy mi tör-
ténik majd az adott alkatrésszel a gyár-
tás során, így a konstrukció és a valóság 
közti különbséget már ezen a ponton 
lehetne csökkenteni. A szerszámüzem 
egyébként azért sem volt rossz válasz-
tás, mert minden autónak lesz a jövő-
ben is kasztnija, függetlenül attól, hogy 
mi hajtja. ■

50 MM ESŐ

Konczér András az Audi Hungariától érkezett interjúnk helyszínére, egye-
temünk menedzsment kampuszára. Éppen egy kiadós zivatar után vol-

tunk, melyet nem is hagytunk szó nélkül. Telefonjára nézett, majd közölte: 
Győrújbaráton, a családi házuknál 50 milliméternyi eső esett, a talaj nedves-
ségtartalma pedig 70 százalékos. Értetlenségemet látva elmagyarázza, hogy 
az okos otthon része például az időjárási adatok alapján programozott 
öntözőrendszer. – Ez is a főiskolai időszaknak köszönhető, mármint hogy 
megfertőződtem az informatikával – teszi hozzá. –  A számítástechnika az-
óta is remek terep arra, hogy az analitikus kísérletező kedvemet büntetlenül 
kihasználhassam. Az informatika jelentőségét előre látva már a felsőoktatási 
tanulmányaim alatt felsőfokú Autocad-tanfolyamra is jártam, s az Excel-ok-
tatásban is megláttam a programozás lehetőségét. A házunkat illetően foly-
tatom majd az épületirányítás automatizálását, ám ez esetben is figyelembe 
veszem a család véleményét. Azt ugyanis soha nem szabad elfelejteni, hogy a 
szakma és a karrier mellett nem lehet háttérbe szorítani a privát életet, mert 
csak azzal együtt lehet komplett a rendszer.
Ha már család: András a feleségét az egyetemünkön ismerte meg. Ő okleveles 
közgazdászként végzett, s férjéhez hasonlóan szintén az Audi Hungaria mun-
katársa, 2003 óta a motor előszéria logisztikán dolgozik. Lányuk 13 éves – és 
a ménfőcsanaki általános iskolába jár.
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Az Apor Vilmos Katolikus 
Iskolaközpontban járta 
ki a nyolc osztályt, majd 

a gimnáziumi négy év elvégzését kö-
vetően az érettségit is ugyanott ab-
szolválta. Ezzel a két nővére közül a 
kilenc évvel idősebb testvérét „követ-
te”, aki azonban a diplomához vezető 
utat a Pázmány Péter Katolikus Egye-
temen járta végig. S bár Hérics Gábor 
is gondolkodott Budapestben, inkább 
Győrben maradt és a Széchenyi István 
Egyetem színes tanulmányi kínálatá-
ból igyekezett kiválasztani a számára 
legideálisabbat. – Közlekedésmérnöki 
szakon kezdtem el tanulmányaimat 
2010 őszén, s a hét féléves képzést 
követően logisztikai rendszerek szak-
irányban diplomáztam. A középiskolai 
matematikához képest az egyetemi 
szint komoly ugrást jelentett, de szor-
galommal mindent meg lehet tanulni. 
A mechanikát is, amely ugyancsak nem 
ment könnyen, de leginkább a hő- és 
áramlástan okozta a legnagyobb fej-
törést, arra valamiért nagyon nehezen 
tudtam ráállni. Ám végeredményben 
minden akadályt sikerrel vettem, ami-
ben a hallgatókhoz példaértékűen vi-
szonyuló Nyakasné Tátrai Juditnak is 
szerepe volt. Szakmaisága mellett az 
embersége is kiemelésre méltó, amit a 
diplomamunkám megírásakor is meg-
tapasztalhattam.

Mielőtt azonban rátérnénk a szakdol-
gozat témájára, mindenképpen meg 
kell említenünk, hogy a hatodik ta-
nulmányi félév teljesítését követően 
Gábor hol töltötte hathetes kötelező 
szakmai gyakorlatát. – Egy ismerősöm 
ajánlására kerestem fel egy töltésta-
vai szállítmányozási céget, ahol szíve-
sen fogadtak, s ahol – a tárgyalószin-
tű angol és német nyelvtudásomat 
hasznosítva – nemzetközi fuvarszer-
vezőként foglalkoztattak. Rövid idő el-
teltével úgy éreztem, hogy a HIS-Hun-
gary InterSped Kft. ideális munkahely 
lenne számomra. Így aztán, amikor a 
gyakornoki idő vége felé állást kínál-
tak, habozás nélkül igent mondtam. 
Hét éve dolgozom náluk, két eszten-

TÖLTÉSTAVÁRÓL A VILÁGBA

FUVARSZERVEZŐ  
A NAP 24 ÓRÁJÁBAN

Az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont-
ban töltött éveire emlékezve Gábor kü-
lön nem akarta egyetlen tanárát sem 
megnevezni, mert elmondása szerint 
összességében mindegyikükkel jó kap-
csolatban állt. Koppány László nevét 
azonban mégiscsak kiemelte, ám nem 
csupán azért, mert történelemtanárként 
szakmailag és emberileg is nagyon sze-
rette, s vele mind a mai napig jó kapcso-
latot ápol, hanem amiatt, mert szerinte 
abban az időszakban az oktatási intéz-
mény nála jobb igazgatót nem is tudott 
volna elképzelni.

Győr a szülővárosa, 
egyben a szíve csücske, 
a továbbtanulásnál 
ezért (is) választotta 
a Széchenyi István 
Egyetemet. A 
közlekedésmérnöki 
szakot pedig azért, 
mert a kamionok 
már gyerekként is 
lenyűgözték, s bizonyos 
mértékben a logisztika is 
érdekelte. Hérics Gábor 
a munkahelyén öt év 
alatt olyan szintre jutott, 
hogy a nemzetközi 
fuvarok szervezése 
mellett már ügyvezető-
helyettesként cégvezetői 
feladatokat is ellát.
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Az egyetemen tanultaknak nem csupán a szakdolgozat megírásában, 
de később a munkámban is nagy hasznát vettem, mivel a szakmai 
alapokat megfelelően biztosította ahhoz, hogy a speciális céges 
információkat arra ráépíthessem, s azokat magamra formáljam.
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deje immár helyettes ügyvezetőként 
is. A fuvarszervezés továbbra is a 
feladatom maradt, ezen a területen 
irányítom és felügyelem is a munka-
társaim munkáját, pluszban pedig bi-
zonyos cégvezetői tevékenységeket 
is ellátok. Hogy miért kerültem ilyen 
gyorsan vezetői pozícióba? – ismét-
li meg az újságírói kérdést, hogy az-
tán kicsit elgondolkodva megadja rá 
a választ. – Talán azért, mert nagyon 
érdekesnek találom a munkám, ezért 
igyekszem a lehető legszorgalmasab-
ban ellátni. Ezt láthatta rajtam a cég 
tulajdonos-ügyvezetője is, aki tudato-
san egyre több olyan feladatot bízott 
rám, mellyel terelgetett a vezetővé 
válás irányába. Örülök annak, hogy 
így alakult, s hogy nincs két egyforma 
munkanap, mert mindig akadnak új 
kihívások. Bár fuvarszervezőként nor-
mál irodai rendben dolgozunk, telefo-
non a hét minden napján, annak 24 
órájában elérhetők vagyunk, hiszen 
útközben bármikor történhet valami 
váratlan dolog. Szóval nagy a pörgés, 
unatkozni nem lehet, de én ezért sze-
retem. Szerencsére a piac is kedvező-

en alakul, a nyár végén elnyert tende-
reinek köszönhetően már most bizto-
sítottnak látjuk a jövő évet, melyre te-
kintettel flottabővítésre is készülünk. 
Szóval, derűlátóak vagyunk, ám nem 
ülünk a babérjainkon.
Gábor a diplomamunkáját is a HIS 
cégről írta, pontosabban annak egy 
időérzékeny körfuvarjáról, melynek 
célállomása – többszöri kompozás 
után – Finnországban volt. A négyke-
zes – azaz két sofőrrel megoldott – já-
rat a nagyobb távolság miatt is felkel-
tette az érdeklődését. Dolgozatában 
arra kereste a választ, hogy mikép-
pen lehetne az összességében egy-
hetes utat nyereségességben és ve-
zetési időben is optimalizálni, s még 
inkább sofőrbarátabbá tenni. Nálunk 
ugyanis nem csupán a vevőink elége-
dettsége számít, hanem a munkatár-
sainké is. – Az egyetemen tanultak-
nak nem csupán a szakdolgozat meg-
írásában, de később a munkámban is 
nagy hasznát vettem, mivel a szakmai 
alapokat megfelelően biztosította ah-
hoz, hogy a speciális céges informá-
ciókat arra ráépíthessem, s azokat 

magamra formáljam. Egyetememmel 
átvitt értelemben a hét év alatt sem 
szakadt meg a kapcsolatom, mivel 
az onnan rendszeresen hozzánk ér-
kező gyakornokokkal én is foglalko-
zom. Sajnos, az ötéves „osztálytalál-
kozónkon” nem tudtam részt venni, 
de ígérem, hogy a következőn ott 
leszek. Több szaktársammal egyéb-
ként szinte napi kapcsolatban állok, 
mivel partnercégeinkhez kerültek. Bí-
zom abban, hogy ez a jövőben sem 
változik. Én mindenesetre a jelenlegi 
cégemnél látom a következő évtize-
demet is. Remélem, hogy együtt fej-
lődünk tovább. ■

A HIS-Hungary InterSped Kft. csalá-
di vállalkozásként indult 2003-ban, 
napjainkra azonban már nemzet-
közi logisztikai cégcsoporttá nőtte 
ki magát, amely a nemzetközi és 
belföldi közúti áruszállításon felül 
komplex raktárlogisztikai szolgál-
tatást is kínál. A társaság másfél 
évtizede jelen van Szlovákiában is, 
egy Bősön (Gabcikovo) működő 
irodával. Az egyre magasabb piaci 
követelményeknek és elvárásoknak 
megbízhatósággal, korrektséggel és 
rugalmassággal próbálnak eleget 
tenni. A cégcsoport jelenleg har-
mincnál is több munkatársat fog-
lalkoztat. Versenyképességüket és 
fejlődésüket a folyamatosan meg-
újuló és bővülő gépparkuk és szak-
értelmük adja. Úgy tartják, hogy 
nincs olyan szakmai kihívás, ame-
lyet ne oldanának meg.
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Az olvasók számára meg-
hökkentően hathat, hogy 
Baumgartner Zsolt egye-

nesen a Pápai Hús vágóhídjáról ér-
kezett meg interjúnk helyszínére, ám 
az egykori autóversenyző és családja 
már rutinos állattenyésztőnek és alap-
anyag-előállítónak számít. Hét évvel 
ezelőtt is rangos díjakat zsebeltek be 
mangalicatenyésztő vállalkozásuk el-
ismeréseként. – Az olasz Gambero 
Rosso magazin Grandi Salumi 2013 
versenyén a legjobb érlelt tarja kate-
góriában díjazták azt az olasz céget, 
amelynek évek óta ehhez a termékük-
höz alapanyagot szállítunk, 2015-ben 
pedig kiérdemeltük a Magyar Konyha 
Termelői Díjat is. Sikerünk titka a mi-
nőségben és a gondosságban rejlik, 
amivel feladatainkhoz hozzáállunk. 
Sosem mulasztom el például minőségi 
szempontból ellenőrizni a vágást, hi-
szen szigorú feltétleknek kell megfelel-
nünk a nemzetközi piacon. Itt is ugyan-
úgy kell ügyelni a legapróbbnak tűnő 
részletekre is, mint egy Formula–1-es 
futamon – vont azonnal párhuzamot a 
két dimenzió között a vállalkozásaiban 
és családapaként kiteljesedő egykori 
pilóta, a Baumgartner-hálózat ügyve-
zetője.

SEGÍT A HÁBORÚ ELŐL  
MENEKÜLŐKÖN
Ennek a szemléletnek is köszönhető, 
hogy az általuk előállított alapanyago-
kat mára Michelin-csillagos éttermek 
szakácsai rendelik szerte a világban. 

Budapesti szállodájukban, az Anna Ho-
telben pedig a saját maguk által előál-
lított, máshol nem forgalmazott mar-
ha- és sertéshúsból készült prémium 
alapanyagokból készült ételkülönleges-
ségeket szolgálják fel vendégeiknek.
– Az Ukrajnában dúló háború aggoda-
lommal tölt el bennünket is, hiszen ez 
minden magyar és európai vállalko-
zást kedvezőtlenül érint, de a humani-
tárius károk és veszélyek miatt is félve 
nyitom meg a híroldalakat – reflektált 
a jelen kihívásaira az ügyvezető, aki 
elmondása szerint, ahogy tud, segít a 
bajbajutottakon. Adományt küldött se-
gélyszervezeten keresztül, és szállodá-
jukban is szállást biztosítanak a mene-
külteknek. – Nehéz ezekben a hetek-
ben sikereimről beszélni – sóhajtotta. 

LENDÜLETET KAPOTT  
A GYŐRI EGYETEMEN
További kérdéseinkre azonban el-
mondta, hogy jelenleg leginkább a 
belföldi és a nemzetközi cégekkel való 
kapcsolattartást tartja legfontosabb 
feladatának. – Jó érzés, hogy a pilóta-
ként megszerzett nyelvtudást és kap-
csolatteremtő képességet, illetve a 
Széchenyi István Egyetemen a projekt-
menedzsmentről tanultakat ilyenkor 

A magyar sportrajongók 
büszkén emlékeznek rá, s 
nem felejtik 2004 nyarát, 
amikor Baumgartner 
Zsolt Indianapolisban 
megszerezte a Formula–
1-es történelem első, 
s mindmáig egyetlen 
magyar pontját. Azt 
azonban kevesen tudják, 
hogy a pilóta a Széchenyi 
István Egyetemen kapott 
új lendületet jövője tovább 
építéséhez, miután kiszállt 
a Minardi csapat autójából. 
A száguldó cirkusz 
magyar sztárja egykori 
alma materébe látogatott, 
s érdeklődésünkre élete 
új fejezeteiről mesélt, 
amelyben családja 
mellett most az agrárium 
és a Michelin-csillagos 
szakácsok rendelései 
játsszák a főszerepet.

FORMULA–1 UTÁN

SÁVVÁLTÁS ÉLETE 
AUTÓPÁLYÁJÁN
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együtt kamatoztathatom. A kereskede-
lemben, ha a partnered anyanyelvén 
szólalsz meg, azonnal jobb pozícióban 
vagy. Szerencsére nekem nem jelent 
akadályt az olasz és a francia kommu-
nikáció sem, így tartós és közvetlen 
kapcsolatokat tudok építeni. Munkám 
során lendületet és kapaszkodót ad az 
a szemlélet, amit a győri egyetemen sa-
játíthattam el – fejtette ki. 
Hozzátette: mindig is tudta, sportolói 
karrierjét diplomával is ki kell egészíte-
nie ahhoz, hogy az F–1 világából kilép-
ve is sikeres legyen. Szerinte tájéko-
zottsággal és képzettséggel könnyebb 
megérteni és segíteni másokat, azono-
sulni és érvényesülni a különböző élet-
helyzetekben.
– A műszaki tudományok terén kiemel-
kedő győri egyetem ideális helyszín volt 
felsőfokú tanulmányaimhoz, hiszen 
szerencsés elhelyezkedése miatt közel 
volt a bécsi, a budapesti és a pozsonyi 
reptér is, amelyeket akkoriban gyakran 

látogattam a versenyek okán. A korsze-
rű járműipari fejlesztésekre fókuszá-
ló környezet, az oktatásban is tetten 
érhető gyakorlati szemléletmód, s a 
sportolókat támogató, rugalmas háttér 
már az én időmben, a kétezres évek 
elején is jellemző volt az intézményre, 
mára pedig látványos fejlődésen ment 
keresztül az egyetem. Csodálom azt a 
profizmust és precizitást, amivel a For-
mula–1-ben minden egyes mozzanat-
hoz hozzáállnak a csapatok, s nagyon 
tetszik, hogy ezt látom visszatükröződni  
a Széchenyi-egyetemen járva is – vallot-
ta Baumgartner Zsolt.

MEGHÖKKENTŐ ÉRTÉKELÉS
A pilótának sikerült még valamivel 
meglepnie: elmondása szerint autó-
versenyzőként ugyan mérföldkőnek 
tartja a pontszerző indianapolisi sikert 
a Minardi Formula–1-es csapatával, de 
a legbüszkébb mégis az 1999-es ered-
ményeire, amelyek után látható volt, 

hogy helye és lehetősége lesz a For-
mula–1-es rajtkockán. Abban az évben 
nyerte meg a németországi Formula 
Renault viadalt, majd az európai ver-
senysorozat végén is a dobogón ünne-
pelhetett Gianmaria Bruni és Antonio 
Pizzonia mögött. – A siker értékét mu-
tatja, hogy ugyanebben a sorozatban a 
következő évben például Felipe Massa  
állt ugyanezen a dobogón – értékelte 
múltbéli teljesítményét a Széchenyi- 
egyetem alumnija. 
Baumgartner Zsolt azonban még min-
dig részese a száguldó cirkusz világá-
nak, hiszen ő adhatja a gázt annak a 
kétüléses versenyautónak, amely kör-
befuvarozza a kiválasztott híressége-
ket a nagydíjhétvégék során. – Annak 
ellenére, hogy a mai napig a sebesség 
és az autók szerelmese vagyok, mára 
a legfontosabb számomra a csalá-
dom és az ő sikereik, ezért valószínű, 
hogy hamarosan a kétülésestől is el-
köszönök. ■

A korszerű járműipari 
fejlesztésekre 
fókuszáló környezet, 
az oktatásban is tetten 
érhető gyakorlati 
szemléletmód, s a 
sportolókat támogató, 
rugalmas háttér már az 
én időmben, a kétezres 
évek elején is jellemző 
volt az intézményre, 
mára pedig látványos 
fejlődésen ment 
keresztül az egyetem.
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SZÖVEG: BICZÓ ZALÁN

Rössler édesapja fiatalon meghalt, 
így édesanyja nevelte. Diákkorá-
ban Győrött, a Teleky utca 135. 

szám alatt lakott. A győri bencés gim-
náziumban érettségizett, ott cselekvő-
en részt vett az önképző kör munkájá-
ban, első alelnöknek is megválasztot-
ták. 1866-ban a gimnáziumi Remény-
bimbó  szépirodalmi közlönylapot is 
ő szerkesztette.   1866. június 3-án a 
Győri Közlöny első oldalán Szívhan-
gok címmel Schiebringer Emil főgim-
náziumi igazgató névnapjára „az egyik 
szépreményű ifjú /Rössler/, szépen 
sikerült négy szólamú kardalt írt” – je-
lezte Farkas Gy. szerkesztő a verses kö-
szöntő végén. Szintén ebben az évben  
Rössler adományozta a gimnáziumnak 
„az Esterházy-család tagjainak – bé-
kében és harczban – elnevezésű fa-
metszetű műlapot régi fametszmény 
imával”. Később, mint egyetemi pol-
gár, római és török érmeket, valamint 
1870-ben a budai római fürdőkből 
„padlatmozaik” darabot ajándékozott 
egykori iskolájának.
A pesti Kir. Magyar Tudományegyete-
men jogot tanult, majd a győri jogaka-
démiához nevezték ki. 1870. októ-
ber 6-án jelezte a győri napilap, hogy  
Rössler István végzett jogász, segéd-
tanár került a győri akadémiára. A val-
lás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
a győri kir. jogakadémiánál megürült 

nemzetközi jogi tanársegédi és könyv-
tárnoki állomásra egyelőre helyettesi 
minőségben nevezte ki. 1872. május 
18-án házasodott meg szülővárosá-
ban. Győri jogakadémiai segédtanár-
ként feleségül vette Nagy Augusztát, 
aki Nagy József nyugalmazott gazda-
tiszt és Pintér Mária lánya. Lakásuk a 
házasságkötés idején: Győr-Ferenc-
város, 61. számú ház. 1872. szep-
tember 21-én (19206. sz. r.) kelt ki-
nevezés alapján lett kinevezett győri 
oktató. 1873-ban a győri jogakadé-
miai elméleti bírói államvizsgatanács 
tagjának választották meg. Gyermeke 
1873. május 6-án született Győrben 
– ekkor ugyanott éltek, mint házas-
ságkötésükkor. A gyermek kereszt-
szülei: Schneider György városi pap-
növeldei aligazgató, Zittrich Terézia  
(Nagy Sándorné). Szülővárosában há-
rom évig volt jogakadémiai tanár.
1874. január 18-án a Nagyszebeni Kir. 
Jogakadémia tanára lett, nyilvános rend-
kívüli tanári minőségben. A vallás és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter a nagy-
szebeni jogakadémiánál a pénzügytan 
és törvényisme, a bányajog és a ma-
gyar magánjog tanszékére dr. Rössler 
István győri kir. jogakadémiai tanárse-
géd-könyvtárnokot nyilvános rendkívüli 
tanárrá tette. 1874. februárban a győri 
jogakadémiához szorosan kötődő győri 
bencés tanár, Orsonics Iván síremléké-
re is adakozott már, mint nagyszebeni 
tanár. 1874. augusztus 20-án jelentet-
te a Győri Közlöny: Dr. Rössler István, 

Rössler István Győrben 
született 1846. 
szeptember 8-án, az 
anyakönyvben a József 
nevet is feltüntették. A 
későbbi jogakadémiai 
oktató szülei: Rössler 
József borbélylegény, 
sebészsegéd és Feller 
Anna árpási születésű 
nő. Keresztszülője: 
Weiner Mária. 
Keresztelője Ebenhöch 
Ferenc káplán, később 
neves kanonok. 
Testvére szintén 
Győrben született: 
Mária Anna (1849). 
Gyermeke: István 
(1873).

RÖSSLER ISTVÁN

KARDAL, 
FAMETSZMÉNY, 
PADLATMOZAIK
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A győri Jogakadémia épülete

1870. október 
6-án jelezte a 
győri napilap, 
hogy Rössler 
István végzett 
jogász, 
segédtanár 
került a győri 
akadémiára. 
A vallás- és 
közoktatásügyi 
m. kir. minister 
a győri kir. 
jogakadémiánál 
megürült 
nemzetközi jogi 
tanársegédi és 
könyvtárnoki 
állomásra 
egyelőre 
helyettesi 
minőségben 
nevezte ki.
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volt győri, újabban pedig nagy-szebeni 
jogakadémiai tanárt a magyar közjog-
ból egyetemi magán tanárrá lett képe-
sítették. Két évvel később, a Győri Köz-
löny – 1876. szeptember 16-án – ezt 
írta róla: „Dr. Rössler István, kassai kir. 
jogakadémiai nyilv. rendkívüli tanárt, ki 
azelőtt a győri jogakadémiánál volt al-
kalmazva s lapunknak is több éven át 
szorgalmas munkatársa volt, újabban 
a vallás és közoktatásügyi miniszter a 
kassai jogakadémiánál nyilvános ren-
des tanárrá, a rendszeresített illetmé-
nyekkel kinevezte.” A magyar kassai 
gazdasági intézetben is tanított. 1874. 
október 1-jétől a kassai jogakadémiai 
könyvtár őre volt. A kassai könyvtárosi 
működése előtt szintén voltak a Győri 
Kir. Jogakadémiához kötődő könyvtá-
ros-tanárok, így pl. Mariska Vilmos és 
Pisztóry Mór. (Pisztóryról már megem-
lékezett e sorok szerzője a Széchenyi 
Alumni magazin hasábjain – a szerk.) 
Rössler 1877-ben versben köszöntöt-
te Dr. Kovács Pált 50 éves írói jubileu-
mán a Győri Közlöny 1877. december 
8-i számában. A Kassa és vidéke hetilap 
laptulajdonosa és felelős szerkesztője 
is volt. 1879-ben a „Bevezetés a tételes 
nemzetközi jogba” címmel Dr. Rössler-
től 6 ívnyi füzet jelent meg az Eggenber-
ger-féle könyvkereskedésben. A művet 
Pauler Tivadar tanárnak (aki rövid ideig 
szintén tanított Győrben) ajánlotta. 
Rössler 1882-ben dolgozta ki azt az 
emlékiratot, miszerint Kassán egyetem 

létesüljön. A közgyűlés által elfogadott 
javaslat szerint a város ad az egyetem 
számára alkalmas telket, botanikai kert-
nek való területet, az építéshez szüksé-
ges anyagot és készpénzt. 1883-ban a 
Nemzetközi magánjog (speciálkollégi-
um) című tantárgy tanára. Édesanyja is 
Kassán halt meg 1883. július 23-án a Fő 
utca 47. sz. alatt, míg ugyanott megszü-
letett Anna Margit (1884. október 3-án) 
lánya. Ekkor a Fő utca 47. sz. alatt éltek. 

Alapvizsgálati bizottság elnöke 1886-
ban. 1889-ben a Felsőmagyarorszá-
gi Múzeum Egylet évkönyvében így ír 
Rómerről: „Tanítványai közé tartozom. 
Ott voltam az «Archaeologiai Értesítő« 
bölcsőjénél. Dicsekedtem a mester bi-
zalmával és jóságával. Legyen azért ez 
igénytelen koszorú, melyet szinte két 
évtizede kötöttem, akkor az élő tudós-
nak, legyen az ma a megemlékezés 
nem hervatag jele elhunyt tanárom 
fejfáján!”. Szépirodalmi munkái több-
nyire —még a győri diákévekből szár-
mazó — Elemér álnév alatt jelentek 
meg.  Dr. Rössler jogtudor, képesített 
egyetemi magántanár, a jog- és állam-
tudományi bevezetés, az alkotmányos 
kormányzati politika és a magyar köz-
jog ny. rendes és a tételes nemzetkö-
zi jog tanára, intézeti könyvtárnok volt 
Kassán. 1895-ben az államtudományi 
és államvizsgálati bizottság bizottsági 
beltagja. A jogtanár Kassán 1895. de-
cember 29-én halt meg és december 
31-én temették ugyanott. Utolsó lak-
helye a Kassa, Mészáros utca 18. sz. 
alatt volt. ■

Irodalom-, sajtó és levéltári jegyzék:  
Születési anyakönyv  Győr-Belváros 1578/1846. – Szívhangok = Győri Közlöny, 1866. 
június 3. p.1. – Az egyletek föladata korunkban I-II. =  Győri Közlöny, 1866. szept. 16, 
23. – A Pannonhalmi Szent Benedek-rend győri főgymnasiuma ifjúságának érdemso-
rozata az 1866-1867-iki tanév második felében. Győr, 1867. p.20. – Értesítvény a Pan-
nonhalmi Szent Benedek-rend… Győr, 1870. p.32. – Kinevezések = Győri Közlöny, 1870. 
október 6. p.2. – HÁZ Győr 24/1872. – SZ Győr 68/1873. – SZ Győr 68/1873. – Buda-
pesti Közlöny, 1874. január 24. p.1. – Győri Közlöny, 1874. február 22. p.3. – Győri 
Közlöny, 1874. augusztus 20. p.3. – Budapesti Közlöny, 1874. augusztus 15. p.1. – Pes-
ti Napló, 1874. december 17. p.2. – Dr. Rössler István = Győri Közlöny, 1876. október 
15. p.3. – Budapesti Közlöny, 1876. október 12. p.1. – Ötven éve! : Dr. Kovács Pál 50 
éves jubileumára = Győri Közlöny, 1877. december 8. p.2. – A Hon, 1879. március 16. 
p.2. – Bevezetés a tételes nemzetközi jogba. Budapest, 1879., 2. Adalékok a kassai kir. 
jogakadémia könyvtárához. Kassa (1882. Különlenyomat a Felsőmagyarországi Múze-
um IV. Évkönyvéből). – Háború és humanizmus = Jogtudományi Közlöny, 1881. p.361. 
– Adalékok a Kassai Kir. Jogakadémia Könyvtárához. Megjelent: Magyar Könyvszemle 
1882-es számában. – SZ Kassa 624/1884. – Dr. Rössler István: Rómer Flóris. p.25-35. : 
A Felsőmagyarországi Múzeum-Egylet évkönyve A Felsőmagyarországi Múzeum-Egylet 
évkönyve 10. (1889). – A jogi szakoktatás reformjához = Jogtudományi Közlöny, 1892. 
április 22. p. – HA Kassa 765/1895. – Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Pest, 
1906. – Biczó Zalán (szerk.) : A győri jogászképzés évszázadai. Győr, 2008.

A régi Megyeház utca (ma Liszt Ferenc utca) 
egy korabeli ábrázoláson. A kép jobb szélén 
látható a jogakadémia ma is meglévő épülete
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GYŐRI LEGENDÁK

A SÁNCÁROKTÓL  
AZ ARANYBÁRÁNYIG

Győrben született, vagy 
városunk életében egykor 
jelentős szerepet játszó 
hírességek közül ezúttal 
a „legnagyobb magyar” 
életútjának legfontosabb 
győri vonatkozásait mutatjuk 
be, ifjú katonaéveitől a 
döblingi tébolydába vezető 
szomorú utazásig. 
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SZÖVEG: HEGEDÜS PÉTER

GRAFIKA: VÁRAY IBOLYA ANNA

FOTÓ: RÉGI GYŐR

ŐSEINK KARDJA

A napóleoni háborúk korában a 
magyar főnemesek fiúgyerme-
keitől elvárták, hogy tanulmá-

nyaik befejezése után katonai pályára 
lépjenek a haza védelmében. Nem volt 
ez másként a neves Széchenyi család-
ban sem, ahol mindhárom fivér – Lajos, 
Pál és a legifjabb, István is – azonnal 
jelentkezett a hadseregbe 1809 tava-
szán, hogy eleget tegyenek József ná-
dor kiáltványának: „Vitéz őseink kardjá-
hoz kell eltökélve nyúlnunk”. Egy gyors 
kiképzést követően a 17 éves Széchenyi 
Istvánt főhadnagyi rangban a magyar 
nemesi felkelés főszállásmesteri tör-
zsébe osztották be. Báró Franz Ertel al-
ezredesnél teljesített szolgálatot Győr-
nél, ahol az volt a feladata, hogy irányít-
sa a Rába bal partjától a Duna mosoni 
ágának jobb partjáig húzódó sáncárok 
megépítését. Neki kellett naponta kifi-
zetnie az ott dolgozó napszámosokat, s 
ő mind egy krajcárig el is számolt a rábí-
zott pénzzel. Reggeltől estig talpon volt, 
s ha a lova kimerült, futva tette meg a 
15 kilométeres távolságot a sáncokon, 
hogy ellenőrizni tudja, rendben folynak 
a munkálatok. A Széchenyi családnak 
többek között Győrben is volt egy palo-
tája, a legkisebb fiuk mégis az Aranybá-
rány fogadóban – a mai Kossuth Lajos 
utca 28. sz. alatt álló épületben – lakott 
katonatársaival. 
Amikor híre jött, hogy június 13-án a 
franciák Kismegyernél meglepték a 
gyülekező nemesi felkelőket, Széchenyi  
bevarrta az ingébe az otthonról ka-
pott 25 aranyat, hogy legyen mivel ki-
váltania magát, amennyiben fogságba 
esne. Aztán szolgálatra jelentkezett. 
Parancsnoka azonban súlyos bünte-
tés terhe alatt megtiltotta neki, hogy 

„puskatűzbe menjen”, ezért a sáncok-
ról tarackokkal tüzeltek az ellenségre. 
Ez sem menthette meg az osztrák-ma-
gyar egyesült sereget a vereségtől, 
amely rendezett sorokban vonult visz-
sza a komáromi erődig. Ertel alezre-
des Széchenyivel együtt a Rába hajó-
hídjától nem messze, egy ház tetejéről 
kísérte figyelemmel a történéseket. 
A visszavonulás láttán felszedették a 
hajóhíd pallóit és a hajókat a győri vár 
védelme alá helyezték. A másnap este 
10 órakor megtartott haditanácson 
úgy döntöttek, hogy a sánctáborban 
rekedt védők Meskó József vezérőr-
nagy vezetésével kitörnek, s a franciák 
háta mögött, kerülőúton jutnak el Ko-
máromba. A merész akcióról értesíte-
ni kellett a komáromi erődben tartóz-
kodó nádort. 

AGYAGGALAMB-LÖVÉSZET
A hírvivő szerepét az ifjú Széchenyi-
re bízták, aki az éjszaka folyamán egy 
kis ladikon evezett le a Dunán Komá-
romig, az ellenség által megszállt te-
rületen. Amikor a francia őrszemek 
észrevették, tűz alá vették a csónakot, 
de szerencsére a hadnagyot nem ta-
lálták el. A merész haditerv sikerült, s 
a fiatal tiszt „a király teljes elismerését” 
kapta jutalmul. Ahogy Jenei Ferenc tu-
dós mondta: „Széchenyi István, a győri 
sáncok bátor főhadnagya Győrből in-
dult el azon az életpályán, amely a hal-
hatatlanságba vezetett”. 
A gróf nem sokkal később felhagyott 
ugyan a katonáskodással, de a poli-
tikus pályára lépve is gyakran meg-
fordult városunkban. Ilyenkor általá-
ban Juranits Antal püspöknél szállt 
meg, akivel személyes barátságban 
állt. Emellett bizalmas szálak kötötték  
Bezerédy Ignác alispánhoz és Balogh  
Kornél vármegyei főjegyzőhöz is. 
Kautz Gyula emlékirataiban megem-
lítette, hogy Széchenyi egy alkalom-
mal megfordult édesapja patikájában 
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is. 1827-ben pedig Zichy Ferenc főis-
páni beiktatására utazott városunk-
ba. A vármegye reformereinek élére  
Széchenyi mostohafia, gróf Zichy Ottó, 
szabadhegyi földbirtokos állt. 1838-
ban Győrben is megalakult a Casino, 
melynek tiszteletbeli tagjává választot-
ták a „legnagyobb magyart”. S ő nem 
volt hálátlan. Egyaránt támogatta a 
győri polgárokat abban, hogy gabo-
nakereskedelmi központként bekap-
csolják a várost a dunai gőzhajózásba, 
ahogyan abban is, hogy a gyors iram-
ban épülő Bécs-Pest vasútvonal se ke-
rülje el Győrt. 
Nem csoda, hogy a hálás győriek Ecker  
János nagypolgár kezdeményezésére 
1836-ban tiszteletbeli polgárrá avat-
ták Széchenyit. A díszes kiállítású pol-
gárlevelet a Győri Nemzeti Rajziskola 
művésztehetségű tanítója, Hojfbauer  
János készítette el, amelyet Czech  
János főbíró augusztus 30-án Pesten 
nyújtott át a grófnak. Ő pedig meleg 
hangú levélben köszönte meg a ke-
gyet: „ …még csak arra kérem a Nemes  
Városi Tanácsot, Igen Tisztelt Polgár 
Társaimat, legyenek meggyőződve, 
hogy egyedül édes Hazánk javát czél-
zó csekély ügyekezetemmel, melyek-
nek önök oly engedékeny, oly kegyes 
megítélői, ezen túl is életem végpilla-
natáig maradni meg nem szünendek… 
Igen Tisztelt Polgár Társaimnak legiga-

zibb, leghűbb szolgálója Gr. Széchenyi  
István.” Az 1848. március 15-i forradal-
mi események hevületében a városi 
tanács a Karmelita teret Széchenyi tér-
re nevezte át. 

ELBORULT ELMÉVEL
A nem sokkal később megalakuló  
Batthyány-kormányban a nagycenki 
főnemes a közmunka-közlekedés-
ügyi tárcát kapta meg. Széchenyi 
idegeit azonban megviselte a bécsi 
udvarral való egyre élesebb szem-
benállás, melynek hatására szep-
tember 4-én lemondott a posztjáról. 
Az utóbbi napokban már társaságba 
sem járt, alig evett és aludt, időn-
ként a falba verte a fejét. Ekkorra 
már több öngyilkossági kísérleten is 
túl volt. Orvosa, Almási Balogh Pál 
javasolta neki, hogy nyugalma érde-
kében költözzön haza a fővárosból a 
nagycenki birtokára, amelyet a gróf 
végül meg is fogadott. Vörösvár ha-
tárában azonban valamilyen ürügy-
gyel kiszállt a kocsiból és pisztolyt 
nyomott a homlokához. Máskor meg 
a Dunának ment, de túl jó úszó volt 
ahhoz, hogy elmerüljön. Ekkor vég-
re úgy tűnt: belátja, hogy segítségre 
van szüksége, s a vele együtt utazó 
orvosa tanácsára eldöntötte, hogy a 
döblingi elmegyógyintézetben kezel-
teti magát. 

Győrön keresztül utazva a már jól is-
mert Aranybárány fogadóban száll-
tak meg. Az ott történtekről két 
szemtanú is beszámolt. Kautz Gyula 
naplójának tanúsága szerint: „Újvá-
rosban az atyám patikája közelében  
a Bárány vendéglőben kísérőjével, 
Balogh orvossal megszállott és ekkor 
a hotelcselédség, mely csitító orvosz-
szerekért jött hozzánk, de meg a ho-
telbirtokos Marcher állítása szerint is,  
Széchenyi folyton önkívületi rohamo-
kat szenvedett, úgyhogy az ágyhoz 
kellett egy ideig kötözni.” Ecker pedig 
így írt: „Széchenyi István grófot, aki 
megőrült, kocsin hozták ide és innen 
viszik Czenkre. 8-án és 9-én Győrött 
volt: útközben néhányszor kiugrott 
a kocsiból, össze-vissza beszélt, ma-
gát és Kossuthot vádolja Magyaror-
szág zavaros helyzete miatt. Felesé-
ge Győrig jött elébe egy orvos kísé-
retében. A Bárányban szállt meg.” A 
legnagyobb magyar Győrött töltötte 
utolsó magyarországi éjszakáját, ahol 
„már annyira dühöng, hogy ágyba kell 
fektetni és egy időre meg is kötözik.” 
Másnap innen indul el vele a kocsi 
Döbling felé. Amikor Mosonyba ér-
tek, megint kiugrott a kocsiból, mert 
azt hitte, hogy meggyulladt a ruhája, s 
őrjöngve szaladt végig a főutcán. Csak 
egy nedves törölközővel lehetett le-
csillapítani. 
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Széchenyi soha többé nem hagyta el 
a Bécs közelében található intézetet. 
Utolsó éveiben folyton változott az 
állapota. Hol őrjöngött, hol apátiába 
esett, máskor viszont éppen ellenke-
zőleg, újból politikai ábrándokat ker-
getett. A sorozatos zaklatások, ház-
kutatások azonban végül felőrölték 
az idegeit és 1860. április 7-éről 8-ára 
virradó éjszakán maga ellen fordította 
fegyverét. Győr városa a hír hallatán 
ugyanúgy gyászba borult, mint egész 
Magyarország. Hivatalos megemléke-
zést ugyan nem tarthattak, de 10 000 
ember vonult ki a Piactérre, ahol a tiltó 
rendelkezések ellenére elénekelték a 
Szózatot. Néhány héttel később a váro-
si tanács ugyanezt a helyet Széchenyi  
térnek nevezte el, melyet azóta is visel. 
A város egyeteme 1986-ban vette fel a 
legnagyobb magyar nevét. ■

Széchenyi 
István, a győri 
sáncok bátor 
főhadnagya 
Győrből indult 
el azon az 
életpályán, 
amely a 
halhatatlanságba 
vezetett.

Friedrich von Amerling: 
Gróf Széchenyi István 
(festmény, 1836)
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ADVENTI IDŐSZAK
Győr több mint egy város az ünnepi készülő-
dés hangulatában is! Turistaként vagy helyi 
lakosként keres megfelelő programot a téli 
időszakban? Látogassa meg a hellogyor.hu 
portált, itt egy helyen, egyetlen kattintással 
rengeteg családi programot, gasztronómiai 
eseményt és más ajánlatot talál.

A hellogyor.hu weboldal a kikapcsolódási le-
hetőségek legszélesebb palettáját vonultatja 
fel. Megtalálhatók itt kulturális szervezetek és 

egyéb, érdekes programokat kínáló intézmé-
nyek ajánlatai, vendéglátóhelyek eseményei 
is. A győri programok mellett (balettelőadás, 
színház, koncertek, előadások, beszélgetések) 
tájékoztatást ad az oldal azokról a látnivalók-
ról is, amit mindenképpen érdemes megnézni 
a helyieknek és a folyók városában kiránduló 
vendégeknek egyaránt.

Ha tartalmasan töltené szabadidejét, jusson 
eszébe a hellogyor.hu.
CSAK EGY KATTINTÁSRA VAN ÖNTŐL!
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