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ORSZÁGOS PÉNZÜGYISZE - GYŐR

KÖSZÖNTŐ

Kedves Versenyzők! Tisztelt Vendégeink! A Széchenyi István Egyetem Kautz 
Gyula Gazdaságtudományi Kara és Közgazdász Szakkollégiuma nevében 
szeretettel köszöntöm Önöket a XVII. Országos Pénzügyi Esettanulmányi 
Versenyen!

Az első versenytől számított 17 év alatt nagyon sok változás történt városunkban, 
az Egyetemen, a Karon és a Szakkollégiumban is.

Aki másfél évtized után, most először érkezik vissza hozzánk, alig ismeri meg 
az egyetemi campust: új épületeket, látványos növekedést, karakteres 
változásokat lát. Karunk képzési szerkezete, prioritásai, oktatói gárdája is sokat 
változott az évek során. 

Nagy kérdésekre kell választ találnunk: Mit tud kínálni a Szakkollégium a mai 
diákoknak? Melyek azok a hagyományok, amelyeket meg kell őriznünk és 
mik azok, amelyek gátolják a fejlődést? Hogyan tud a Szakkollégium tartós 
értéket közvetíteni úgy, hogy közben vonzó, szerethető közösségi élményt 
nyújtson? Létezik-e optimuma a zökkenőmentes működésnek és a tagok 
önszerveződésének? A kérdéseket még sokáig sorolhatnánk.

Az OPEV számunkra minden évben nagy ünnep de egyben erőpróba is.  
Aktív hallgatók, seniorok, oktatók, vállalati támogatók fognak össze, hogy 
sikeres és örömteli napokat tölthessenek el a versenyen vendégeink.  Izgalmas 
esettanulmánnyal, felkészült zsűrivel, értékes ajándékokkal készültünk  idén is.  
Reméljük, hogy a feladat megoldása izgalmas szakmai feladat lesz versenyzőink 
számára!

Köszönjük, hogy eljöttek hozzánk! Eredményes versenyzést és sok kellemes 
élményt kívánunk minden csapatnak! 

A verseny szervezői nevében:

Győr, 2019. február 1.

Dr. Szigeti Cecília
programigazgató,
egyetemi docens



A VERSENY CÉLJA

Az Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny (OPEV) célja, hogy egy 
magyarországi vagy magyar vonatkozású pénzügyi probléma megoldása során 
a versenyen résztvevő leendő közgazdászok számára lehetőséget nyújtson 
az iskolapadban megszerzett tudásuk gyakorlatban való kamatoztatására, 
a csapatszellem erősítésére, kommunikációs képességeik és kreativitásuk 
fejlesztésére, illetve arra, hogy felmérhessék, hogy egy összetett pénzügyi 
probléma felmerülésekor mennyire képesek átlátni az összefüggéseket, az egyes 
szakterületek összekapcsolódását.

A VERSENY TÖRTÉNETE

A verseny megszervezésének gondolata és a fentiekben olvasható célja, 
küldetése 2002-ben a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium két végzős 
hallgatója, Dinnyés Róbert és Szabó István fejében fogalmazódott meg. A 
Széchenyi István Egyetem néhány oktatója a kezdeményezés mellé állt, s 
igyekezett minden támogatást megadni az ötletgazdáknak, illetve a verseny 
szervezőjévé vált Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiumnak.
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 gondolta, hagyományt kellene 
teremteni a pénzügyi esettanulmányi versenyből. Nagyon büszkék vagyunk rá, 
hogy a próbálkozásból valóban hagyomány született, hiszen 2012-ben már a 
OPEV tizedik évfordulóját ünnepelhettük.
A verseny idén tizenhetedik alkalommal kerül megrendezésre. A nevezők száma 
az utóbbi években 10-18 csapat között ingadozott, az érdeklődés tehát továbbra 
is kiemelkedő. Külön öröm, hogy több éve már nem csupán Magyarország 
területén működő, hanem határaikon túli magyar nyelvű közgazdászképző 
felsőoktatási intézmények 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, 
amelynek színvonalas megszervezése és lebonyolítása nemcsak a Szakkollégium, 
hanem a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara 
számára is kihívást jelent. A rendezvény szakmai és pénzügyi hátterét biztosító 
vállalatok számára ugyancsak egyre nagyobb presztízs a versenyen való 
megjelenés.
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A 2019-es versenyen 13 csapat méri össze tudását.
A verseny programja a szokásosnak tekinthető menetrend szerint zajlik. A 4 
fős hallgatói csapatok az esettanulmányt és a megoldandó feladatokat a 
pénteken 14 órakor kezdődő megnyitó ünnepség után ismerhetik meg. A 
megoldási javaslatok írásbeli, számítógépen történő kidolgozására szombaton 
kerül sor. Az írásban benyújtott dolgozatok alapján az előzsűri még aznap este 
kiválasztja, hogy mely döntőben mely csapatok kapnak lehetőséget a szóbeli 
megmérettetésre. A versenyzők megoldási javaslataikat a vasárnap 9 órakor 
kezdődő, minden érdeklődő számára nyilvános döntőn szóban is ismertetik. A 
prezentációk meghallgatását követően a vállalati szakemberekből álló zsűri 
azonnal összeül, s meghozza döntését. Az eredményhirdetést és a díjátadó 
záróünnepséget vasárnap várhatóan délben tartjuk.

Az esettanulmány és az ahhoz kapcsolódó feladatok a verseny megkezdéséig 
titkosak. A korábbi évek témáinak sokszínűsége (felsőoktatási és egészségügyi 
 nanszírozás, gáz- és olajipari óriásvállalat, energetikai szolgáltató cég, 
lízingcég, járműipari holding, járműipari beszállító 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 tananyagon 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 
legértékesebb díjakat! 

Köszönettel tartozunk a szakmai zsűriben résztvevő vállalati és egyetemi 
kollégáknak, támogatóinknak, a tárgyi és pénznyeremények felajánlóinak, 
a verseny mindenkori hátterét biztosító Kautz Gyula Gazdaságtudományi 
Kar közreműködő munkatársainak! Köszönjük továbbá azon kollégáink és 
diákjaink segítségét, akik a verseny előkészítésében, lebonyolításában és az 
utómunkálatokban vállaltak szerepet!



A VERSENY SZABÁLYZATA

• A versenyen a gazdasági és üzleti főiskolákat és egyetemeket 
intézményenként (gazdasági karonként) egy-egy 4 fős, nappali tagozatos 
hallgatókból álló csapat képviselheti.

• A feladat egy magyarországi vagy magyar vonatkozású vállalati pénzügyi 
probléma megoldása.

• Az esettanulmány témája, tartalma és a megoldandó probléma annak 
kihirdetéséig kizárólag az esettanulmányt adó gazdálkodó szervezet 
képviselője, valamint az esettanulmányt tartalmazó füzet szerkesztői 
számára ismert.

• A zsűri tagjai az elméleti és a gyakorlati élet független és pártatlan 
szakemberei. Az írásbeli munkák értékelésében cégvezetők, egyetemi 
oktatók, kutatók, a prezentációk értékelésében pedig csak a vállalati 
szféra képviselői vesznek részt.

• A verseny tisztasága érdekében a csapatok nem intézményeik nevét 
használják a verseny során, hanem egy általuk választott fantázianevet, 
csapatnevet.

• A csapatok zsűri előtti prezentációjára az ünnepélyes megnyitón 
megtartott sorsolásnak megfelelő sorrendben kerül sor. Más csapat 
előadását a résztvevők csak saját szóbeli szereplésüket követően 
hallgathatják meg.

• A csapatoknak az erre kijelölt időtartamon belül meg kell érkezniük a 
regisztráció helyszínére.

• A feladat megoldása során felhasználni kívánt szakkönyveket és 
papíralapú segédleteket az első versenynapon (2019. február 1-jén) az 
esettanulmány meghirdetése előtt át kell adni a szervezőbizottságnak, 
amit a másnapi munka helyszínén kapnak vissza a csapatok.
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• Az esettanulmány megoldására minden csapat rendelkezésére 3 óra 
(2019. február 1. 15:30-18:30) felkészülési idő áll a verseny első napján, 
8+1,5 óra a második napon (2019. február 2. 8:00-16:00-ig a feladat 
megoldása, 16:00 és 17:30 között a prezentáció összeállítása) és 30 perc 
a prezentációk gyakorlására a harmadik napon. A második napon a 16 
órai beadás után a dolgozaton már nem lehet módosítani, a fennmaradó 
90 percben kizárólag a prezentáció összeállítására van lehetőség.

• Az esettanulmány megoldásához a szervezők jegyzettömböt és 
íróeszközöket bocsátanak a csapatok rendelkezésére.

• A szükséges számítások elvégzéséhez, a megoldási javaslat 
megszerkesztéséhez, valamint a prezentációk elkészítéséhez két magyar 
nyelvű operációs rendszerrel ellátott PC, valamint a magyar nyelvű 
Microsoft Excel,Word és PowerPoint programok állnak rendelkezésre. A 
verseny során csak a rendelkezésre bocsátott számítógépek és szoftverek 
használhatók.

• A csapatok kizárólag a saját maguk által hozott és a szervezőknek 
előzetesen bemutatott könyveket, papíralapú segédleteket és 
számológépeket, valamint a szervezők által rendelkezésre bocsátott 
eszközöket, anyagokat használhatják a feladatmegoldás során. A 
feladatmegoldáshoz a Complex CD/DVD jogtár is használható. Ezen 
kívül semmilyen más elektronikus dokumentum, adathordozó, telefon és 
okoseszköz nem használható a feladatmegoldás során.

• Az Excel táblákat és a 8-10 oldalas szöveges megoldást 2019. február 2-án 
16 órakor, a prezentációt 17.30-kor elektronikus formában kell a szervezők 
rendelkezésére bocsátani. A szervezők az adathordozókra összegyűjtött 
anyagokat a prezentáció másnapi próbáján bocsátják újra a csapatok 
rendelkezésére. Módosításra ekkor már nem lesz lehetőség, ezután a 
prezentációkon lehet már csak dolgozni plusz 90 percen keresztül.



• A beadott szöveges megoldás alapján előzsűri választja ki, hogy mely 
csapatok mely döntőben mutathatják be prezentációjukat. Az „A” 
döntőbe az 1-6. helyekért, a „B” döntőbe a 7-13. helyekért versenyző 
csapatok kerülnek. A döntőkbe továbbjutó csapatok fantázianeveit a 
szombat esti vacsorát követő eredményhirdetés keretében hirdetjük ki, 
amint a döntés megszületett.

• A prezentációk időtartama maximum 20 perc lehet. A prezentáció 
utáni 10 percben a csapatoknak a zsűri által feltett kérdéseket kell 
megválaszolniuk.

• Mind az előzsűri, mind pedig a vasárnapi „A” és „B” zsűri sorrendeket 
állapít meg. A szóbeli forduló „A” vagy „B” döntőjébe való bejutással a 
korábbi eredmények törlődnek.

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

• Az előre nem látható és a fenti szabályzat által nem érintett kérdésekben 
és helyzetekben – az érintett csapatok véleményének meghallgatásával 
és érdekeik lehető legteljesebb  gyelembe vételével – a verseny szervezői 
hoznak döntést. A versenyszervezőkhöz óvás csak írásban juttatható el, 
amire a szervezőbizottság szintén írásban válaszol.

• A szervezők a versenyszabályzat változtatásának jogát fenntartják, a 
szabályzat esetleges változásáról a csapatokat értesítik. A változások 
csak a verseny zökkenőmentes megrendezésének célját szolgálhatják, 
csak olyan változások történhetnek, amelyek nem érintik hátrányosan a 
csapatokat.
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A VERSENY PROGRAMJA

1. nap – 2019. február 1. (péntek)

09.00 – 13.30 Csapatok érkezése, regisztráció (Széchenyi István Egyetem 
aulája, ÚT épület),
a szállás elfoglalása (Széchenyi István Egyetem, Hegedűs 
Gyula (Központi) Kollégium)

14.00 – 14.30 A verseny ünnepélyes megnyitója
Széchenyi István Egyetem aulája (ÚT épület)

14.45 – 15.00 Versenyzői csoportkép készítése az Egyetem aulájában 
(OPEV-es pólóban)

15.30 – 18.30 Az esettanulmány megismerése
(tanulmányi épület 2. emeleti termei)

19.00 – 20.00 Vacsora (Széchenyi Étterem)
20.00 – tól Szabadprogram (részleteket a helyszínen egyeztetjük)

2. nap – 2019. február 2. (szombat)

7.00 – 8.00 Reggeli (Széchenyi Étterem)
8.00 – 16.00 Az esettanulmány kidolgozása (tanulmányi épület 2. 

emeleti termei)
12.00 – 13.00 Ebéd (nem szakítja meg a felkészülési időt)
16.00 – 17.30 Prezentáció összeállítása
18.00 Vacsora (Aula), az előzsűri tanácskozása, eredményhirdetés

3. nap – 2019. február 3. (vasárnap)

7.00 – 9.00 Reggeli (Széchenyi Étterem)
8.00–tól Csapatonként 30 perces felkészülés a prezentációra a 

korábbi sorsolásnak megfelelően,
„A” és „B” döntő csapatai külön teremben

9.00 – 11.30 A csapatok előadása a szakmai zsűri előtt,
„A” és „B” döntő csapatai külön teremben („A” döntő ÚT 
114, „B” döntő B-2)

11.30 – 12.00 A zsűri tanácskozása
12.00 – 12.30 Eredményhirdetés
12.30- Állófogadás (ÚT aula)
Az állófogadás után kiköltözés a kollégiumból



RÉSZTVEVŐK

• Babes-Bolyai Tudományegyetem,Közgazdaság-és Gazdálkodástudomá-
nyi Kar, Közgazdaság-és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet

• Budapesti Gazdasági Egyetem,Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg, Bródy 
András Szakkollégium

• Budapesti Gazdasági Egyetem,Külkereskedelmi Kar

• Budapesti Gazdasági Egyetem,Pénzügyi és Számviteli Kar, Lámfalussy 
Sándor Szakkollégium

• Budapesti Metropolitan Egyetem

• Debreceni Egyetem,Gazdaságtudományi Kar

• Eszterházy Károly Egyetem, Gyöngyösi Károly Róbert Campus

• Gál Ferenc Főiskola,Gazdasági Kar

• Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

• Milton Friedman Egyetem,Pénzügy és Számvitel Tanszék

• Miskolci Egyetem,Gazdaságtudományi Kar, Pénzügyi és Számviteli Intézet

• Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Kautz 
Gyula Közgazdász Szakkollégium

• Szegedi Tudományegyetem,Gazdaságtudományi Kar
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AZ ELŐZSŰRI TAGJAI 

Dr. Koppány Krisztián
Zsűrielnök
egyetemi docens, dékánhelyettes
Széchenyi István Egyetem 

Dr. Czipf Csongor
ügyvezető
Cothec Kft.

Dr. Csernák József
tanársegéd

Eszterházy Egyetem

Horváth Csaba
kereskedelmi igazgató

Ceres Zrt.

Dr. Ilyés Csaba
főiskolai docens

Metropolitan Egyetem, Üzleti Tudományok Intézete

Dr. Kovács György
egyetemi docens, dékánhelyettes

Szegedi Tudományegyetem

Dr. Kurucz Attila
egyetemi docens

Széchenyi István Egyetem



Dr. Németh Szilárd
adjunktus
Budapesti Gazdasági Egyetem 

Dr. Nyári Csaba
főiskolai docens

Gál Ferenc Főiskola

Dr. Rácz Béla Gergely
egyetemi adjunktus
Babes-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi 

Magyar Intézet

Dr. Remsei Sándor
egyetemi docens

Széchenyi István Egyetem

Sárdi Tibor
Vállalati értékesítés támogató
Nyugat Takarék Szövetkezet 

Süveges Gábor
tanársegéd

Miskolci Egyetem

Szegediné Dr. Lengyel Piroska
tanszékvezető főiskolai tanár
Milton Friedman Egyetem
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A ZSŰRI TAGJAI
„A” döntő (1-6. helyért)

Az esettanulmányt adó vállalat képviselője
személyét később hozzuk nyilvánosságra

Szigeti Ádám 

Zsűrielnök
Innovációért felelős helyettes államtitkár 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Horváth Csaba
kereskedelmi igazgató 
Ceres Zrt.

Kovács Eszter
csoportvezető könyvvizsgáló
Molnár és Bányai Kft.

Mészáros János
kontrolling igazgató
Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

Czenek Márton
Controlling Manager
Dana Hungary Gyártó Kft.

Steszli Ádám
humán erőforrás és kontrolling igazgató
RÁBA Járműipari Holding Nyrt.

Dr. Szabó István
ügyvezető
RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.



A ZSŰRI TAGJAI
„B” döntő (7-13. helyért)

Az esettanulmányt adó vállalat képviselője
személyét később hozzuk nyilvánosságra

Dr. Czipf Csongor
ügyvezető
Cothec Kft.

Németh Gergely
kontroller
Dana Hungary Gyártó Kft.

Sárdi Tibor
Vállalati értékesítés támogató
Nyugat Takarék Szövetkezet

Szabó Gergely
kontroller
RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
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Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium

9026 Győr, Egyetem tér 1

Tel.: +36-96/503-483

Fax: +36-96/503-479

Dr. Szigeti Cecília, Kiss Eszter

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

9026 Győr, Egyetem tér 1.

Tel.: +36-96/503-483

Fax: +36-96/503-479

Dr. Kovács Norbert, Dr. Koppány Krisztián

Kautz Szakkollégiumért Alapítvány

9026 Győr, Egyetem tér 1.

Egyetemi Szolgáltató Központ

9026 Győr, Egyetem tér 1.

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

Egyetemi Informatikai Központ



TÁMOGATÓ SZERVEZETEK

• Ceres Zrt.

• Cothec Kft.

• Dana Hungary Kft.

• HVG Kiadó Zrt.

• Innovációs és Technológiai Minisztérium

• Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület

• Molnár és Bányai Kft.

• RÁBA Járműipari Holding Nyrt.

• Széchenyi István Egyetem
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A Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium a Széchenyi István Egyetem első szak-
kollégiuma, amely 1997-ben alakult, s a győri kötődésű közgazdász-jogász, egy-
kori jegybankelnök nevét viseli. 

A Szakkollégium célja, hogy elérje azokat a jó képességű hallgatókat, akik a 
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar hallgatóiként az alap- és mesterképzés-
ben elsajátíthatónál több ismeretre, tapasztalatra vágynak, s hajlandók ezért 
tenni is.

A Széchenyi István Egyetem megfelelő tanulmányi eredményt elérő hallgatói 
egy felvételi eljárás után válhatnak a Szakkollégium tagjaivá. Bentlakó tagjaink 
számára a Széchenyi István 

Egyetem Hegedűs Gyula (Központi) Kollégium épületében kollégiumi elhe-
lyezést 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 
keretében. Ezeken a kiscsoportos foglalkozásokon alkalom nyílik az adott 
témakör részletes feldolgozására. A hagyományos – az egyetemi képzés-
ből is ismert, de ott nem elérhető – kurzusokon kívül több üzleti kurzus, vala-
mint kutatókurzus is működik rendszerünkben. A kutatókurzusok résztvevői 
kiválaszthatnak egy érdekes társadalomtudományi területet, először meg-
ismerik a vizsgálathoz szükséges módszertant, majd pedig primer kutatást 
hajtanak végre, s az eredményeket publikálják.

• Rendszeresen szervezünk előadásokat, amelyeken a szakma jeles képvise-
lői mondják el véleményüket, tapasztalataikat egy adott témáról szakkol-
légistáink és az Egyetem közönsége számára. Ide tartozik a K.I.C.K. (Kautz 
Innovation, Creativity and Knowledge) nevű rendezvénysorozatunk is, 
mely során a hallgatóságot érdeklő, aktuális gazdasági témákról beszél-
nek neves és ismert előadók.



• Minden évben megrendezzük a Kautz Konferenciát, ami lehetőséget biz-
tosít a szakkollégistáknak, hogy önállóan szervezzenek meg egy adott 
szakmai témához tartozó előadássorozatot, amelynek részeként worksho-
pok keretein belül dolgozhatnak együtt a kiválasztott szakma képviselőivel. 

Különösen fontosnak tartjuk a külföldi programokban való részvételt. A 
nemzetközi tanulmányutak mellett szakkollégistáink az elmúlt években több 
nemzetközi esettanulmányi versenyen is sikeresen szerepeltek (pl. Csíkszeredai 
Esettanulmány Verseny, Network of International Business Schools − Business 
Plan Competiton).

A Szakkollégium tagjainak lehetőségük van arra, hogy egyetemi éveik alatt 
közvetlen 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 
kezdeményezés beéréseként létrejött a Kautz Gyula Közgazdász 
Szakkollégiumért Alapítvány. Ennek célja a Szakkollégium tevékenységének 
támogatása. Az OPEV lebonyolításában is fontos részt vállal az Alapítvány. Az 
Alapítvány – a jelenleg zajló átszervezést követően – ismét tud az SZJA 1%-ra 
vonatkozó felajánlásokat fogadni.

Immáron hagyományosan, minden évben megrendezésre kerül a Senior-
találkozó elnevezésű rendezvényünk. A program során − kötetlen keretek között 

– a szakkollégium korábbi és jelenlegi tagsága találkozhat és ismerkedhet meg 
egymással.

Minden programunk közül azonban egyértelműen az OPEV az, amelyik 
a legnagyobb ismertségnek örvend. Büszkék vagyunk rá, hogy az idén 
tizenharmadik alkalommal kerül megrendezésre. Szakkollégistáinkkal mindent 
meg is teszünk azért, hogy – az épp aktuális eredménytől függetlenül – 
minden résztevő elégedetten, tapasztalatokkal gazdagodva térhessen vissza 
intézményébe a XVII. OPEV után.

Dr. Szigeti Cecília

programigazgató

Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium
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SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

Győr mindig is jelentős iskolaváros volt. Egyházi és világi alapfokú, középfo-
kú iskolái mellett a XVIII. századtól a kor igényeinek és színvonalának megfelelő 
felsőoktatási intézmények is működtek a városban. Az 1718-ban létrehozott Je-
zsuita Akadémia hittudományi, bölcseleti és jogi kurzusokat indított, s ide már 
csak érettségivel lehetett bekerülni. Ez volt a győri felsőoktatás kezdete 301 évvel 
ezelőtt. 1745-től világi hallgatók is tanulhattak az intézményben. A Győri Királyi 
Akadémia, mint állami intézmény 1776-ban kezdte meg működését. A jogtudo-
mány és a magyar irodalom olyan jelentős személyiségei folytatták tanulmánya-
ikat Győrött, mint Deák Ferenc, Csány László (1848-ban Széchenyi István után a 
közlekedési és közmunkaügyi miniszter) és Mikszáth Kálmán. Az akadémia kisebb 
nagyobb megszakításokkal a XIX. század végéig, 1892-ig működött a városban.

Több meg nem valósult egyetemalapítási terv után 1968 a következő jelen-
tős időpont. Ebben az évben alapították az intézmény közvetlen jogelődjét, a 
Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolát. Három budapesti és egy szegedi kar 
valóságos integrációjából jött létre a KTMF. A főiskola a közlekedési és távközlési 
infrastruktúra számára képezett - akkori szóhasználattal - üzemmérnököket. Ekkor 
épült fel a Mosoni-Duna festői szépségű kanyarulatában, a barokk belvárostól 
néhány percnyi sétaútra az az épületegyüttes, amely - Magyarországon párját 
ritkító kivételként - eredetileg is felsőoktatási célokra létesült. Az intézmény 1986-
tól viseli a „legnagyobb magyar”, Széchenyi István nevét.

Az egyetem a város és a térség gazdaságát, társadalmát a képzési spektrum 
folyamatos színesítésével szolgálta és szolgálja a jövőben is. Az 1990-es évek 
elejétől a mérnöki tudományok mellett a közgazdasági, az egészségtudomá-
nyi és szociális képzés is megjelent az oktatási kínálatban. 1995-ben az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem programkihelyezése révén a jogi képzés, a jogász 
szak is visszatért a városba, s 2002-től a Széchenyi István Egyetem saját jogon 
indított szakja lett. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző 
Intézet Győri Tagozatának 1996-ban történt integrálásával, a Petz Aladár Me-
gyei Oktató Kórházzal közösen alapított Egészségügyi és Szociális Fakultással az 
ezredforduló időszakára ténylegesen létrejött egy olyan győri universitas, amely 
hallgatói létszámával, oktatói karának tudományos minőségével, képzési kíná-
latának sokszínűségével kaphatta meg 2002. január 1-jével az egyetemi rangot. 
A sikerben meghatározó az Universitas-Győr Alapítvány szerepe. Az alapítvány 
1990-től segíti, ösztöndíjakkal és költségtérítésekkel támogatja a győri egyetem 
tudományos hátterének megteremtését. A mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- 



és Élelmiszer-tudományi Kar és a győri Apáczai Csere János Kar 2016. január 1-jé-
vel csatlakozott a Széchenyi István Egyetemhez.

A közel tizenkétezer nappali tagozatos hallgató mellett háromezren levelező 
vagy távoktatási szakokon tanulnak. A Széchenyi István Egyetemen 9 egyetemi 
karon, 4 Doktori Iskolában történik a hallgatók képzése.

Az AUDI HUNGARIA Zrt. a Széchenyi István Egyetemmel több mint 25 éve tar-
tó együttműködését Kar, tanszékek, oktatási programok, a practing és a duális 
képzés fémjelzik. A Széchenyi István Egyetem hallgatói tehetséggondozó műhe-
lyei – szakkollégiumok, SZEnergy alternatív hajtású járműveket fejlesztő csapat, 
SZEngine motorfejlesztő csapat, Arrabona Formula csapat, SZEnavis betonkenu 
konstruktőr csapat munkája motiválóan sikeres tevékenység. A Practing gya-
korlati mérnökképzés negyedszázados eredményeit is folytatja, fejleszti a duális 
mérnökképzés. 

Az oktatásban és a tudományos munkában az Audi Hungaria mellett a tér-
ség cégeinek, vállalkozásainak, intézményeinek szakemberei is folyamatosan 
részt vesznek.

Az intézmény az elmúlt évtizedben kezdett építési és energetikai fejlesztési 
programjában látképileg és a komfortérzet szerint is modernizálódott. A látkép 
tetszetősebbé válása mellett jelentős laborfejlesztés, új kollégiumi épületek, a 
hallgatói szolgáltatások széleskörű és igényes bővítése is jelzi a jelentős fejleszté-
seket.

Az Egyetem nemzetköziesítési programja ázsiai, dél-amerikai és afrikai hallga-
tókkal sikeres jövő-orientált tevékenység.

Winkler Csaba
sajtótitkár

Széchenyi István Egyetem
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