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KÖSZÖNTŐ

Tisztelettel köszöntjük az OPEV versenyzőit és vendégeit a 2014-es verseny 
alkal-mából. „Ha február-akkor OPEV.” – Ez a jelmondat érvényesül évről 
évre a Széc-henyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Ka-
rán. A nagy tradíci-ókkal rendelkező verseny megmozgatja a magyar nyel-
vű gazdasági felsőokta-tás számos intézményét itthon és határainkon túl is. 

Lehetőséget teremt a megmérettetésre, egymás megismerésére, barát-
ságok megkötésére, s a csoportmunkából eredő problémák és örömök 
megtapaszta-lására. Olyan pontok ezek, amelyekért érdemes elvégezni 
azt a nagy szervező-munkát, ami a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégi-
umhoz, annak hallgató és vezető tagjaihoz kapcsolódik. Számunkra ez a 
verseny a bizonyítás lehetősége. Megtalálni az esettanulmányt adó vál-
lalkozást, elkészíttetni az esettanulmányt, biztosítani a verseny szponzorait, 
meghívni a versenyzőket, megszervezni a prog-ramokat nem kis feladat, 
de amikor látjuk, hogy évről-évre mennyi felsőoktatási intézmény jelentke-
zik a megmérettetésre, ez kellő erőt ad mindehhez a munká-hoz. 

Bízunk abban, hogy – helyezéstől függetlenül – minden résztvevő jól fogja 
érezni magát a XII. Országos Pénzügyi Esettanulmányi Versenyen és olyan ta-
pasztalatokra, kapcsolatokra, barátságokra tesz szert, amelyek hosszú időn 
keresztül elkísérik karrierjének építése során.

Színvonalas, jó hangulatú versenyzést kívánnak a 
Verseny szervezői!
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A VERSENY CÉLJA

A VERSENY TÖRTÉNETE

Az Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny (OPEV) célja, hogy egy ma-
gyar-országi vagy magyar vonatkozású pénzügyi probléma megoldása 
során a ver-senyen résztvevő leendő közgazdászok számára lehetőséget 
nyújtson az iskola-padban megszerzett tudásuk gyakorlatban való kama-
toztatására, a csapatszel-lem erősítésére, kommunikációs képességeik és 
kreativitásuk fejlesztésére, illetve arra, hogy felmérhessék, hogy egy össze-
tett pénzügyi probléma felmerülésekor mennyire képesek átlátni az össze-
függéseket, az egyes szakterületek összekap-csolódását.

A verseny megszervezésének gon-
dolata és a fentiekben olvasható 
küldetése 2002-ben a Kautz Gyula 
Közgazdász Szakkollégium két vég-
zős hallgatója, Diny-nyés Róbert 
és Szabó István fejében fogalma-
zódott meg. A Széchenyi István 
Egyetem néhány oktatója a kez-

deményezés mellé állt, s igyekezett 
minden tá-mogatást megadni az öt-

letgazdáknak, illetve a verseny szerve-
zőjévé vált Kautz Gyula Közgazdász Szak-

kollégiumnak.

2003. február 21-23. között megrendezésre került az I. OPEV. A verseny 
nagy sikert aratott. A résztvevők és a szervezők egyaránt szép élményekkel 
gazdagodtak a három napos rendezvény során. Mindenki úgy gondol-
ta, hagyományt kellene teremteni a pénzügyi esettanulmányi versenyből. 
Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a próbálkozásból valóban hagyomány 
született, hiszen 2012-ben immár tízedik évfordulóját ünnepelhettük.
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Az OPEV idén tizenegyedik alkalommal kerül megrendezésre. A résztvevők 
száma évről-évre emelkedik, a verseny iránti érdeklődés egyre nő. Külön 
öröm, hogy több éve már nem csupán Magyarország területén működő, 
hanem határaikon túli magyar nyelvű közgazdászképző felsőoktatási intéz-
mények is képviseltetik magukat.

Az OPEV mára valóban országos szintű versennyé, s – talán nem túlzás – a 
hazai felsőoktatás egyik legnagyobb ilyen jellegű rendezvényévé nőtte ki 
magát, melynek színvonalas megszervezése és lebonyolítása nemcsak a 
Szakkollégium, hanem a Gazdaságtudományi Kar számára is kihívást jelent. 
Folyamatosan bő-vül azoknak a munkatársaknak és oktató kollégáknak a 
köre, akik munkájukkal, támogató jelenlétükkel, érdeklődésükkel segítenek 
nekünk. A rendezvény szak-mai és pénzügyi hátterét biztosító vállalatok 
számára is egyre nagyobb presztízs a versenyen való megjelenés.

A 2014-es versenyen 16 csapat méri össze tudását. A vasárnapi „A” és „B” 
dön-tőkben 7-7 csapat adhatja elő megoldását a zsűri előtt.

A verseny programja a szokásosnak tekinthető menetrend szerint zajlik. 
A 4 fős hallgatói csapatok az esettanulmányt és a megoldandó feladato-
kat a pénteken kettőkor kezdődő megnyitó ünnepség után ismerhetik meg.  
A megoldási javaslatok kidolgozására szombaton kerül sor. Az írásban be-
nyújtott dolgozatok alapján az előzsűri még aznap este kiválasztja, hogy 
mely döntőben kapnak le-hetőséget a csapatok a szóbeli megméret-
tetésre. A versenyzők megoldási ja-vaslataikat a vasárnap 9 órakor kez-
dődő, minden érdeklődő számára nyilvános döntőn szóban is ismertetik. 
A prezentációk meghallgatását követően a vállalati szakemberekből álló 
zsűri azonnal összeül, s meghozza döntését. Az eredmény-hirdetést és a 
díjátadó záróünnepséget vasárnap várhatóan fél kettőkor tartjuk.

Az esettanulmány és az ahhoz kapcsolódó feladatok a verseny megkez-
déséig természetesen titkosak. A korábbi évek témáinak sokszínűsége 
(felsőoktatási és egészségügyi finanszírozás, gáz- és olajipari óriásvállalat, 
energetikai szolgáltató cég, lízingcég, járműipari holding, járműipari be-
szállító vállalat, valamint logisztikai vállalkozás stratégiai, gazdálkodási és 
pénzügyi problémái) is jól mutatja, hogy a sikeres szerepléshez nem elég 
csupán a tankönyvi tudás, itt valóban a versenyzők egyetemi tananya-
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Dr. Kovács Gábor
Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium

gon túlmutató ismereteire, valamint kreativitására 
és csoportos problémamegoldó képességére 
is szükség van.

Izgatottan várjuk, hogy idén melyik 
egyetem vagy főiskola csapata lesz a 
legjobb, s nyeri el a zsűri és a részvetők 
elismerését, s persze emellett a legér-
tékesebb díjakat! Tavaly a kolozsvá-
ri Babes-Bolyai Tudományegyetem 
végzett az első helyen.

Köszönettel tartozunk támogatóinknak, 
a tárgyi és pénznyeremények felajánló-
inak, a verseny mindenkori hátterét bizto-
sító Széchenyi István Egyetem közreműködő 
munkatársainak, valamint az Egyetemi Informa-
tikai Központ dolgozóinak! Köszönjük továbbá azon 
kollégáink és diákjaink segítségét, akik a verseny előkészítésében, 
lebonyolításában és az utómunkálatokban vállaltak szerepet!

A verseny résztvevőinek jó munkát és sok sikert, az érdeklődőknek pedig 
kellemes vasárnap délelőtti szakmai kikapcsolódást kívánunk!
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A VERSENY SZABÁLYZATA

1. A versenyfelhívást a szervezőbizottság tagjai a versenyben érdekelt 
felső-oktatási intézmények részére egyidejűleg postázzák.

2. A versenyen a gazdasági és üzleti főiskolákat és egyetemeket 
intézmé-nyenként egy 4 fős, nappali tagozatos hallgatókból álló csa-
pat képvisel-heti.

3. A feladat egy magyarországi vagy magyar vonatkozású pénzügyi 
prob-léma megoldása.

4. Az esettanulmány témája, tartalma és a megoldandó probléma an-
nak kihirdetéséig kizárólag az esettanulmányt adó gazdálkodó szerve-
zet kép-viselője, valamint az esettanulmányt tartalmazó füzet szerkesz-
tői számára ismert.

5. A zsűri tagjai az elméleti és a gyakorlati élet független és pártatlan 
szak-emberei. Az írásbeli munkák értékelésében cégvezetők, egyete-
mi oktatók, kutatók, a prezentációk értékelésében pedig csak a válla-
lati szféra képviselői vesznek részt.

6. A verseny tisztasága érdekében a csapatok nem intézményeik nevét 
használják a verseny során, hanem egy általuk választott fantáziane-
vet, csapatnevet.

7. A csapatok zsűri előtti prezentációjára az ünnepélyes megnyitón 
megtar-tott sorsolásnak megfelelő sorrendben kerül sor. Más csapat 
előadását a résztvevők csak saját szóbeli szereplésüket követően hall-
gathatják meg.

8. A csapatoknak az erre kijelölt időtartamon belül meg kell érkezniük a 
re-gisztráció helyszínére.

9. A feladat megoldása során felhasználni kívánt szakkönyveket és 
segédle-teket az első napon (2014. február 7.) az esettanulmány meg-
hirdetése előtt át kell adni a szervezőbizottságnak, amit a másnapi 
munka helyszí-nén kapnak vissza a csapatok.

10. Az esettanulmány megoldására minden csapat rendelkezésére 3 óra 
fel-készülési idő áll a verseny első napján, 8 óra a második napon és 30 
perc a prezentációk gyakorlására a harmadik napon.

11. Az esettanulmány megoldásához szükséges eszközöket (papír, toll, 
flipchart stb.) a szervezők bocsátják a csapatok rendelkezésére.
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12. A szükséges számítások elvégzéséhez, a megoldási javaslat 
megszerkesz-téséhez, valamint a prezentációk elkészítéséhez két ma-
gyar nyelvű számí-tógép, valamint a Microsoft Office 2007-es magyar 
Excel, Word és Po-werPoint programjai állnak rendelkezésre.

13. A csapatok kizárólag a saját maguk által hozott és a szervezőknek 
előze-tesen bemutatott könyveket és számológépeket, valamint 
a szervezők ál-tal rendelkezésre bocsátott eszközöket, anyagokat 
használhatják a fela-datmegoldás során. A feladatmegoldáshoz a 
Complex CD/DVD jogtár is használható.

14. A prezentáció anyagát és a 8-10 oldalas szöveges megoldást 2014. 
feb-ruár 8-án 16 órakor elektronikus formában kell a szervezők ren-
delkezésére bocsátani. A szervezők az adathordozókra összegyűjtött 
anyagokat a prezentáció másnapi próbáján bocsátják újra a csapa-
tok rendelkezésére. Módosításra ekkor már nem lesz lehetőség.

15. A beadott szöveges megoldás alapján előzsűri választja ki, hogy mely 
zsűri előtt mutathatják be a csapatok prezentációjukat. Az „A” döntő-
be az 1-7. helyekért, a „B” döntőbe a 8-14. helyekért versenyző csa-
patok kerülnek. A döntőkbe továbbjutó csapatok fantázianeveit a 
szombat esti vacsorát követő eredményhirdetés keretében hirdetjük 
ki, amint a döntés megszületett.

16. A prezentációk időtartama maximum 20 perc lehet. A prezentáció 
utáni 10 percben a csapatoknak a zsűri által feltett kérdéseket kell 
megvála-szolniuk.

17. Mind az előzsűri, mind pedig a vasárnapi „A” és „B” zsűri sorrendeket 
ál-lapít meg. A szóbeli forduló „A” vagy „B” döntőjébe való bejutással 
a ko-rábbi eredmények törlődnek.

18. A versenyből való kizárást vonja maga után a prezentációk anyagá-
nak késedelmes leadása, külső segítség igénybevétele, a próba-pre-
zentáción más csapatok előadásának meghallgatása, a felsoroltakon 
kívüli segédeszközök használata, a felkészülési időn kívüli konzultáció 
az esettanulmánnyal kapcsolatban, illetve a prezentáció felkészülési 
időn túli gyakorlása.

19. Az előre nem látható és a fenti szabályzat által nem érintett kérdések-
ben és helyzetekben – az érintett csapatok véleményének meghallga-
tásával és érdekeik lehető legteljesebb figyelembe vételével – a ver-
seny szervezői hoznak döntést. A versenyszervezőkhöz óvás csak írásban 
juttatható el, amire a szervezőbizottság szintén írásban válaszol.
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20. A szervezők a versenyszabályzat változtatásának jogát fenntartják, a 
sza-bályzat esetleges változásáról a csapatokat értesítik. A változások 
csak a verseny zökkenőmentes megrendezésének célját szolgálhat-
ják, csak olyan változások történhetnek, amelyek nem érintik hátrá-
nyosan a csa-patokat.

A VERSENY PROGRAMJA
1. nap – 2014. február 7. (péntek)
09.00 – 13.30

14.00 – 14.30

14.45 – 15.00 

15.30 – 18.30

18.30 – 20.00 

20.00 - tól

2. nap – 2014. február 8. (szombat)
7.00 – 7.45

8.00 – 16.00

13.00 – 13.30

19.00
 

Csapatok érkezése, regisztráció (Széchenyi István Egyetem 
új aulája),
a szállás elfoglalása (Széchenyi István Egyetem, Hegedűs 
Gyula (Központi) Kollégium)

A verseny ünnepélyes megnyitója
Széchenyi István Egyetem aulája

Versenyzői csoportkép készítése az Egyetem aulájában 
(OPEV-es pólóban)

Az esettanulmány megismerése
(tanulmányi épület 2. emeleti termei)

Vacsora (Bridge)

Szabadprogram (részleteket a helyszínen egyeztetjük)

Reggeli (Bridge)

Az esettanulmány kidolgozása (tanulmányi épület 2. 
emeleti termei)

Ebéd

Vacsora (Bridge), Előzsűri eredményének kihir-detése.
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3. nap – 2014. február 9. (vasárnap)
7.00 – 8.45

8.00–tól

9.00 – 13.00

13.00 – 13.30

13.30 – 15.00

Reggeli (Bridge)

Csapatonként 30 perces felkészülés a prezentációra a ko-
rábbi sorsolásnak megfelelően, „A” és „B” döntő csapatai 
külön teremben

A csapatok előadása a szakmai zsűri előtt, „A” és „B” dön-
tő csapati külön teremben („A” döntő UT114, „B” döntő 
UT229)

A zsűri tanácskozása

Eredményhirdetés
Állófogadás (Aula Karzat)
Az állófogadás után kiköltözés a kollégiumból
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RÉSZTVEVŐK

 – Általános Vállalkozási Főiskola

 – Babes-Bolyai Tudományegyetem

 – Budapesti Corvinus Egyetem

 – Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Kar, Budapest

 – Budapesti Gazdasági Főiskola, Pénzügyi és Számviteli Kar, Budapest

 – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

 – Károly Róbert Főiskola

 – Közép Európai Egyetem (Central European University)

 – Miskolci Egyetem

 – Nyugat-Magyarországi Egyetem

 – Pécsi Tudományegyetem

 – Selye János Egyetem

 – Széchenyi István Egyetem

 – Szegedi Tudományegyetem

 – Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 

Gödöllő

 – Szent István Egyetem, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi 

Kar, Békés-csaba
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AZ ELŐZSŰRI TAGJAI

Az esettanulmányt adó vállalat képviselője
személyét később hozzuk nyilvánosságra

Bodnár Gábor
tanársegéd
Szent István Egyetem, Békéscsaba

Dr. Juhász Jácint
egyetemi adjunktus
Babes-Bolyai Tudományegyetem

Dr. Katits Etelka
egyetemi docens
Széchenyi István Egyetem

Dr. Kovács György
szakcsoportvezető, egyetemi docens
Szegedi Tudományegyetem

Dr. Kovács Norbert
egyetemi tanársegéd
Széchenyi István Egyetem

Dr. Limpók Valéria
egyetemi adjunktus
Széchenyi István Egyetem

Dr. Sági Judit
főiskolai docens
Budapesti Gazdasági Főiskola, Pénzügyi és Számviteli Kar

Dr. Zakár Tivadar
főiskolai adjunktus
Károly Róbert Főiskola

SZE - GYŐR XII. ORSZÁGOS PÉNZÜGYI ESETTANULMÁNYI VERSENY



12

Garay Zsolt
főiskolai adjunktus
Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Kar

Hegymegi Dávid Imre
kontroller
Busch-Hungária Kft.

Komáromi Kálmán
adjunktus
Szent István Egyetem GTK, Pénzügyi és Számviteli Intézet

Németh István
üzemkontroller
Audi Hungaria Motor Kft.

Sárdi Tibor
ügyvezető
G.home Kft.
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A ZSŰRI TAGJAI

„A” döntő (1-7. helyért)
Az esettanulmányt adó vállalat képviselője
személyét később hozzuk nyilvánosságra

Bárdy Zoltán
könyvvizsgálati iparág igazgató
PWC Magyarország Kft.

Bori Tibor
pénzügyi vezérigazgató-helyettes
Graboplast Zrt.

Kovács Marcell
logisztikai igazgató
MASPED Logisztika Kft.

Pongrácz Ferenc
ügyvezető igazgató
IBM ISC Magyarország Kft.

Steszli Ádám
kontrolling igazgató
Rába Futómű Kft.

Thurzó Csaba
kontrolling igazgató
Magyar Posta Zrt.
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„B” döntő (8-14. helyért)
Dr. Czipf Csongor
ügyvezető
Cothec Kft.

Hegymegi Dávid Imre
kontroller
Busch-Hungária Kft.

Németh István
üzemkontroller
Audi Hungaria Motor Kft.

Sárdi Tibor
ügyvezető
G.home Kft.
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SZERVEZŐK

Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium
9026 Győr, Egyetem tér 1
Tel.: +36-96/503-483
Rauscher Kata, Stifter Viktória, dr. Kovács 
Gábor

Universitas-Győr Nonprofit Kft.
9026 Győr, Egyetem tér 1. 

Széchenyi István Egyetem
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: +36 (96) 503-400 

Kautz  Gyula Közgazdász Szakkollégiumért 
Közhasznú Alapítvány
9027 Győr, Budai út. 12.

GazMag

TÁMOGATÓK
Busch-Hungária Kft.
Cothec Kft.
Graboplast Zrt.
HVG Kiadó Zrt.
IBM ISC Magyarország Kft
MASPED Logisztika Kft.
PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.
Rába Futómű Kft.
Szigetköz Quelle

MÉDIA TáMoGATóNK
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KAUTZ GYULA
KÖZGAZDáSZ SZAKKoLLÉGIUM

A Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium a Széchenyi István Egyetem első 
szak-kollégiuma, amely 1997-ben alakult, s a győri kötődésű közgazdász-jo-
gász, egy-kori jegybankelnök nevét viseli. A Szakkollégium 2013 szeptembe-
rében ünnepelte fennállásának 16. évfordulóját.

A Szakkollégium célja, hogy elérje azokat a jó képességű hallgatókat, akik a 
Gazdaságtudományi Kar hallgatóiként az alap- és mesterképzésben elsajátítha-
tónál több ismeretre, tapasztalatra vágynak, s hajlandók ezért tenni is.

A Széchenyi István Egyetem megfelelő tanulmányi eredményt elérő hallga-
tói egy felvételi eljárás után válhatnak taggá nálunk. Belső tagjaink számára 
minden igényt kielégítő épületünkben kollégiumi elhelyezést is biztosítunk, a 
Győrben lakók pedig külső tagként kapcsolódhatnak be munkánkba.

A szakkollégium a képzés több formáját is alkalmazza:
 – Kurzusainkon egy-egy szakmai területet tekintünk át 

egy előadássorozat kere-tében. Ezeken a kis-
csoportos foglalkozásokon alkalom nyílik az 
adott témakör részletes feldolgozására. 
A hagyományos – az egyetemi kép-
zésből is ismert, de ott nem elérhető 
– kurzusokon kívül egy adott ipar-
ággal foglalkozó üzleti kurzus, 
valamint kutatókurzus is műkö-
dik rendszerünkben. A kutató-
kurzus részt-vevői kiválasztanak 
egy érdekes társadalomtudo-
mányi területet, először megis-
merik a vizsgálathoz szükséges 
módszertant, majd pedig egy 
primer ku-tatást hajtanak végre, 
s az eredményeket publikálják.
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 – A félévente több alkalommal sorra kerülő workshopok lényege, hogy a 
szak-kollégisták csoportokban dolgoznak fel egy adott témakört. A cso-
portok mindegyike egy közös megbeszélésen mutatja be, hogy milyen 
eredményre, megoldásra jutott.

 – Rendszeresen szervezünk előadásokat, amelyen a szakma jeles képvi-
selői mondják el véleményüket egy adott témáról szakkollégistáink és 
az egyetem közönsége számára.

 – Minden évben megrendezzük a Kautz Konferenciát, ami lehetőséget 
biztosít a szakkollégistáknak, hogy kutatási eredményeiket megfelelő 
fórumon oszt-hassák meg egymással, illetve a Szakkollégium most már 
évek óta a Kautz Karral közösen is szervez Tudományos Konferenciát, 
amelyen a közgazdász szakma jeles képviselői mellett szakkollégiumunk 
tagjai is előadhatják kutatá-saik és TDK munkájuk eredményeit.

 
Különösen fontosnak tartjuk a külföldi programokban való részvételt. 2005 
óta minden évben bekapcsolódtunk coburgi (Németország) és utrechti 
(Hollandiai) partnereink által szervezett nemzetközi képzésekbe. 2008-ban a 
program házi-gazdájaként 9 ország közel 130 egyetemistáját és számos pro-
fesszorát láttuk vendégül Győrött egy, a kis- és középvállalkozások lehető-
ségeivel foglalkozó kéthetes, intenzív programon. A rendezvényt a résztve-
vők általános megelége-désére szervezte meg a Szakkollégium. 2010-ben 
9 szakkollégista volt 2 hétig Hol-landiában, Utrechtben, 2012-ben ismét a 
Széchenyi István Egyetem adott otthont a rendezvénynek, amelyre 12 or-
szágból érkeztek hallgatók és oktatók.

A szakkollégium tagjainak lehetőségük van arra, hogy egyetemi éveik alatt 
köz-vetlen kapcsolatba kerüljenek a gyakorlati szakemberekkel is. Az utóbbi 
években több vállalatnak végeztünk felmérést, kutatást, nagy örömünkre 
munkánkkal mindannyiszor elégedettek voltak.

A Szakkollégium alakulásának 10 éves jubileumán megfogalmazódott 
kezde-ményezés beéréseként létrejött a Kautz Gyula Közgazdász Szakkol-
légiumért Köz-hasznú Alapítvány. Ennek célja a Szakkollégium tevékenysé-
gének támogatása. Az OPEV lebonyolításában is fontos részt vállal az Ala-
pítvány. Szenior szakkollé-gistáink ösztöndíjat alapítottak, amelyen keresztül 
támogatják a jelenleg aktív szakkollégisták tanulmányait. Az Alapítvány már 
az adó 1%-ra vonatkozó fel-ajánlásokat is tud fogadni.
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Minden nyáron megrendezzük hagyományos táborunkat, ami a közös-
ségépítés egyik fontos eleme. A hagyományosan jó hangulatú napokra 
senioraink közül is egyre többen tartanak velünk. Ezekkel a táborokkal jár-
tunk már Abádszalókon, Orfűn, a Balaton több pontján a sobori kastélyszál-
lóban, de emlékezetes a szi-getközi vízitúránk is.

Azonban minden programunk közül egyértelműen az OPEV az, amelyik a 
leg-nagyobb ismertségnek örvend. Büszkék vagyunk rá, hogy az idén 12. 
alkalom-mal kerül megrendezésre. Szakkollégistáinkkal mindent meg is te-
szünk azért, hogy – az épp aktuális eredménytől függetlenül – minden rész-
tevő elégedetten, tapasztalatokkal gazdagodva térhessen vissza intézmé-
nyébe a XII. OPEV után.

Dr. Kovács Gábor, programigazgató
Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium 
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SZÉCHENYI ISTVáN EGYETEM

Az intézmény egyetemi törekvéseinek történetében meghatározó, hogy az 
Elnöki Tanács 1963. évi 5. számú törvényerejű rendelete egy új műszaki egye-
tem létesítését tűzte ki célul Győrött. A tervezés megkezdődött, de 1966-ban 
leállítot-ták a munkálatokat, s a kormány az új egyetem helyett egy műszaki 
főiskola lét-rehozásáról döntött. A Széchenyi István Egyetem jogelődjét 1968. 
június 4-én nyi-tották meg Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola néven. 
Elsőként a Közleke-désépítési Kar kezdte meg működését a Szerb utcában. 
1970-ben tagozatként csatlakozott két fővárosi és egy szegedi felsőfokú tech-
nikum. 1974-től fokozato-san alakult ki a végleges szervezet és ezzel párhu-
zamosan történt meg az átköl-tözés az új győri campusra. A főiskola – amely 
1986 óta Széchenyi István nevét viseli – a közlekedés, a közlekedésépítés, a 
távközlés területeire üzemmérnök és műszaki tanárképzést folytatott.

Az 1990-es évek elejétől a mérnöki tudományok 
mellett a közgazdasági, az informatikai, az 
egészségtudományi és a szociális képzés 
is megjelent az oktatási kínálatban. 1995-
ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
programkihelyezése révén – 103 évvel a 
Győri Királyi Jogakadémia megszűnése 
után – a jogi képzés, a jogász szak is visz-
szatért a városba. A Petz Aladár Megyei 
Oktató Kórház klinikai bázisán 1995-ben 
alapított Egészségügyi és Szociális Intézet 
értékes szakmai együttműködést hozott a 
térség legnagyobb kórháza és egyeteme 
számára. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 
Zeneiskolai Tanárképző Intézet Győri Tagozatának 
1995-ben történt integrálásával tovább gazdagodott az in-
tézmény, amely jelentős hallgatói létszámával, oktatói karának tudományos 
minőségével, képzési kínálatának sokszínűségével méltóvá vált az egyetemi 
rangra.

A Magyar Országgyűlés 1999. május 4-én a következő határozatot hozta:
„A Széchenyi István Főiskola, amennyiben 2002. június 30-ig teljesíti az Ftv. 
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3. §-ában előírt követelményeket, Széchenyi István Egyetemként működ-
het to-vább.” Indoklás: A Széchenyi István Főiskola több éve megkezdett 
egyetemfej-lesztési folyamatát a törvény elismeri és ezzel is támogatja – az 
akkreditációs fel-tételek teljesítését követően – a győri egyetem létrejöttét.

A szigorú követelményeket az intézmény teljesítette, s ezt 2001. december 
11-én az országgyűlés a Széchenyi István Egyetem megalapításával ismerte 
el. A si-kerben meghatározó az Universitas-Győr Alapítvány szerepe.

A Széchenyi István Főiskola, a város és az ország gazdaságának több 
meghatá-rozó szereplője 1990-ben közösen hozta létre az egyik legna-
gyobb hazai alapít-ványt Universitas-Győr néven, amelynek célja a Szé-
chenyi István Főiskola egye-temmé válásának előmozdítása. Az alapítvány 
támogatói közé tartozik az in-tézmény szinte valamennyi szakmai partnere, 
Győrben, a térségben. Támogatá-suk alapja, hogy sikerült olyan vonzó s 
egyben reális célokat megfogalmazni a győri felsőoktatás jövője számára, 
amihez csatlakozni, amit támogatni mindenki számára rangot jelentett. Az 
alapítvány ösztöndíjprogramja az oktatók tudomá-nyos munkájához és a 
hallgatók tanulmányaihoz egyaránt támogatást nyújt.

Az elmúlt két évtizedben rugalmas, széles és színes képzési rendszer épült ki 
az intézményben: felsőfokú szakképzés, alapképzési szakok, mesterszakok, 
szakirá-nyú továbbképzések, doktori iskolák jelzik a kínálatot. A két multidisz-
ciplináris doktori iskola megszervezése, működése az intézmény és egyút-
tal a térség tu-dományos potenciáljának növekedését jelzi. Az egykor ezer 
hallgatót képző in-tézményben ma hétezer-háromszázan nappali, három-
ezer-hatszázan a levelező, ezernégyszázan a távoktatási képzésben vesz-
nek részt. A szomszédos Felvidékről kettőszázat meghaladó fiatal tanul az 
egyetemen.

Az egyetemen a párhuzamos képzéssel, az áthallgatással jelentősen bővül 
a hallgatók számára nyújtott képzési kínálat. A mérnöki, az informatikai, a 
gazda-sági, a jogi, a nemzetközi, a zeneművészeti, a szociális és az egész-
ségügyi szakok együttműködésével átjárhatóvá váltak a képzések, s ezt a 
munkaerőpiac hasz-nosnak tartja, s elismeri.

Korszerűbbé vált a felnőttképzés is. A közlekedésmérnöki, a műszaki mene-
dzser és a gazdálkodási és menedzsment szakokon az internet adta rugal-

XII. ORSZÁGOS PÉNZÜGYI ESETTANULMÁNYI VERSENY SZE - GYŐR



21

mas és ha-tékony tanulási lehetőségek széleskörű 
használatával már valódi távoktatást kínál az 
intézmény.

Csaknem húszmilliárd forintos egyetem-
fejlesztési beruházás folyik napjaink-
ban a Széchenyi István Egyetemen. A 
hároméves egyetemfejlesztési projekt 
célja egy európai színvonalú, az ipari, 
gazdasági szereplőkkel hatékonyan 
együttműködő felsőoktatási intézmény 
kialakítása. A projekt három fő fejlesztési 
eleme egy ok-tatási és közösségi tér kiala-
kítása, egy regionális tudástranszfer központ 
létrehozása, valamint egy műszaki, K+F eszköz-
park megteremtése.

A fejlesztés súlypontjai között szerepel a műszaki képzés minőségének eme-
lése, az egyetem tudáspotenciáljának jelentős növelése, az egész életen 
át tartó tanulás korszerű feltételeinek megteremtése, kutatási-fejlesztési tá-
mogatás a vállalatok számára, ehhez korszerű kutatási infrastruktúra kiépíté-
se, széleskörű mérnöki szolgáltatások kínálata, valamint integráció hazai és 
nemzetközi tudáshálóza-tokhoz.

Az egyetemi szolgáltatások rendszerében meghatározó a kollégium. 
A jelentke-zett hallgatók több mint fele kaphat kollégiumi ellátást. A jelenle-
gi 8100 Ft-os té-rítési díj – ez jelenleg a legalacsonyabb az egyetemi kollégi-
umoknál – már ezer Ft-os fejlesztési költséget is tartalmaz, amit az intézmény 
ugyanennyivel egészít ki.

A Városi-Egyetemi Csarnok 2003-ban, a Győr Megyei Jogú Város beruhá-
zása-ként készült el. A kulturális, sport és más sokféle rendezvénynek helyet 
adó épület az egyetemi élet fontos színterévé vált. A testnevelés terén más-
fél évtizede bevezetett követelményrendszer országosan egyedülálló, az 
egészséges élet-módra nevelés bevált módszere.
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A felső- és nyugat dunántúli gazdaság szereplői, a hazai és a multinacio-
nális cégek, a szaporodó kis- és középvállalkozások nem csupán a szakem-
ber-utánpótlásban, az át- és továbbképzésben építhetnek a széles profilú 
intéz-ményre. Tíz éve az Európai Unió Phare programjának támogatásá-
val indították el a PRACTING gyakorlatorientált mérnökképzési programot. 
A hallgatók gyakorlati ismeret és tapasztalat szerzéséhez az AUDI Hungaria 
Motor Kft., az OPEL Ma-gyarország Autóipari Kft. és a Rába Járműipari Hol-
ding Rt. mellett a hazai és a nyugat-európai közlekedési, szállítmányozási, 
gépipari szakma több mint félszáz meghatározó vállalata nyújt lehetősé-
get. A PRACTING keretében eddig több mint nyolcszáz hallgató vett részt 
féléves gyakorlaton. A sikerrel pályázó hallgató a cég által javasolt témák 
közül diplomamunka témát választ, s annak elkészíté-sét a gyakorlati mun-
ka konzulense szakmailag támogatja. Az ipari gyakorlati képzés idejére a 
hallgatók számára az ösztöndíjat a PRACTING Alapítvány bizto-sítja. A prog-
ram eredményességét és sikerét jelzi, hogy az EU Phare programja a „leg-
attraktívabb” minősítéssel értékelte. Az együttműködés egyre erősebb lesz: 
a „practingos” cégek munkatársainak továbbképzésében is szerepet vállal 
a Széchenyi István Egyetem. Az oktatók és kutatók részt vesznek a vállala-
tok kuta-tási és fejlesztési tevékenységében. Így az új technikai, technológi-
ai ismeretek gyorsan bekerülnek az oktatásba, s piacképes felkészültséget 
adnak a hallga-tóknak. A program bővítésével az informatikai, gazdasági 
szakok hallgatói is pá-lyázhatnak a féléves gyakorlati programban való rész-
vételre. A Széchenyi István Egyetem végzettjeinek ma már az Audi, a Nokia, 
a Philips és más cégek által meghatározott, nemzetközileg alkalmazott kö-
vetelmények szerint kell helytállniuk.

Az egyetem a város és a térség gazdaságát, társadalmát a képzési spekt-
rum folyamatos színesítésével szolgálta és szolgálja a jövőben is. A szakkép-
zési hozzá-járulás révén mind több kisvállalkozás kötődik az egyetemhez.

Winkler Csaba
sajtótitkár
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