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HONVÁRI JÁNOS

Egyetem helyett főiskola
A Győri Műszaki Egyetem terve 

Magyarországon az 1960-as évek elején ágazatok és 
intézmények sora küszködött szakemberhiánnyal. Az 
egyetemekről kikerülő frissdiplomások számukat két-
háromszorosan meghaladó állásajánlat közül válogathat-
tak. A mérnökök, pedagógusok, agronómusok, közgaz-
dászok iránt növekvő igényt valóságos társadalmi és gaz-
dasági szükségletek táplálták. A Ratkó-korszakban szüle-
tett nagy létszámú korosztályok elérték az általános isko-
lát, kevés lett a pedagógus. Ahhoz sem kellett bonyo-
lult metodológián alapuló prognózisokat gyártani, hogy 
megjósolják: a demográfiai hullám néhány év múlva 
eléri a középiskolákat, és a felsőoktatásnak időben fel 
kell készülnie a továbbtanulni szándékozók korábbi-
akhoz képest nagyságrendekkel nagyobb tömegének a 
fogadására.

Az aktív mérnökök száma hazánkban 1928 és 1958 
között 6745 főről 25 550-re, közel négyszeresére nőtt, 
ennek ellenére a mérnökhiányt sem sikerült megszüntet-
ni.1 Ennek többek között az volt az oka, hogy a műszaki 
egyetemekre az 1952/53-as tanévben 7133, az 1957/58-as 
tanévben már csak 2378 nappali tagozatos hallgató irat-
kozott be. A következő években többen tanultak ugyan 
a műegyetemeken, de a mérnökhallgatók száma még az 
1961/62-es tanévben is messze elmaradt az 1950-es évek 
első harmadához képest.2 A pártapparátus és a minisztéri-
umok sokkoló adatokkal bombázták a politika első számú 
vezetőit, akiket arról igyekeztek meggyőzni, hogy feltét-
lenül emelni kell az egyetemeken és főiskolákon tanu-
lók, különösen a műszaki egyetemi hallgatók számát. 
Hivatkoztak például arra, hogy a nappali tagozaton 1959–
1961 között végzett 3240 mérnöknek 10 140 munkahe-
lyet ajánlottak fel. Fontos argumentum volt az is, hogy 
ezekben az években a környező országokkal összevetve 
nálunk jóval alacsonyabb volt a frissen végzett mérnökök 
aránya a már munkában állókhoz képest.3 Az MSZMP 
Titkársága 1960 elején arra a megállapításra jutott, hogy 
az elkövetkező néhány évben „jelentős mérnökhiánnyal 
kell számolni”.4 

Az MSZMP Politikai Bizottsága 1960 végén a 
Művelődésügyi Minisztériumot bízta meg a felsőokta-
tás távlati fejlesztési tervének a kidolgozásával. Ezzel 
összefüggésben az Országos Tervhivatalnak prognózist 
kellett készítenie a magyar gazdaság hosszú távú szak-

  1 Cukor György–Timár János: A mérnökellátottság alakulása Magyar-
országon. Statisztikai Szemle, 1958. november, 1040. o. 

  2 MOL M-KS 288. f. 5. cs. 257. őe. Az MSZMP Politikai Bizottságá-
nak 1962. február 6-i ülése. 

  3 Magyarországon az 1960-as évek elején az egyetemekről kikerülő 
mérnökök a már dolgozók 4−5%-át tették ki, miközben ez a muta-
tó Csehszlovákiában 8,2, a Szovjetunióban 9,7, Lengyelországban 
8,1%-os volt. (MOL M-KS 288 f. 5. cs. 257. őe. A Politikai Bizottság 
1962. február 6-i ülése.) 

  4 MOL M-KS 288. f. 7. cs. 71. őe. Az MSZMP Titkárságának 1960. 
február 9-i ülése. 

emberszükségletére és az ehhez szükséges anyagi forrá-
sok nagyságrendjére nézve. A döntés fölöttébb időszerű 
volt, bár a hiányok ekkor az élet számos területén egye-
lőre még nem vezettek alapvető diszfunkcionális zava-
rokhoz. Az egyetemi képzés jellegzetességéből adódik 
ugyanis, hogy a diplomások számának emelésére vonat-
kozó határozatoknak (a felsőoktatási intézmény földrajzi 
helyének, képzési irányának, nagyságrendjének meghatá-
rozása, az építési tervek kidolgozása, a pénzügyi források 
biztosítása, az kivitelezési idő és az 5–6 évig tartó képzé-
si idő miatt) jó esetben is csak egy évtized múlva lesz kéz-
zelfogható eredménye. 

A feladatra az Országos Tervhivatalban külön osztályt 
szerveztek, amely a legsürgősebb tennivalóval, a mérnö-
kök iránt várható igény kalkulálásával kezdte munkáját. 
A távlati szakemberszükséglet megállapítására irányuló 
prognózisok módszertana még gyerekcipőben járt, ezért 
– illetve az ilyen típusú előrejelzésekből adódó bizonyta-
lanság miatt – a tévedés kockázatát nem lehetett kizárni. 
A tervezők különféle metodológia alapján arra az ered-
ményre jutottak, hogy a magyar népgazdaságnak 1980-ig 
80 ezer diplomás műszaki szakemberre (ezen belül 77 ezer 
okleveles mérnökre) és 190–220 ezer technikusra lesz 
szüksége.5 

Néhány év múlva kiderült, hogy ez az előrejelzés irreá-
lis és messze nem felel meg a gazdaság valós igényeinek. 
Az objektív okokon túl a szakemberigény nagyságrend-
jének hibás felmérésében nagy szerepet játszott a N. Sz. 
Hruscsov nevével fémjelzett utolérés-lehagyás és a kom-
munizmus egy emberöltőnél is rövidebb idő alatt történő 
felépítésének a programja. A KGST-tagállamok ezeknek a 
voluntarista elképzeléseknek az alapján 15–20 év alatt túl 
akarták szárnyalni a legfejlettebb tőkés országok színvo-
nalát. A magyar húszéves távlati terv az ipari összterme-
lést az 1959/60-as bázishoz képest ötszörösére, ezen belül 
a gépipar termelését 8–9-szeresére, a vegyiparét pedig 
egyenesen 10–11-szeresére akarta növelni. Mindez óriá-
si igényt támasztott volna a képzett szakemberek, minde-
nekelőtt a mérnökök iránt. 

A mérnökök ekkora tömegét a meglévő műegyete-
mek befogadóképességének maximális kibővítésével sem 
lehetett ennyi idő alatt kiképezni, ezért az MSZMP KB 
Államgazdasági, Tudományos és Kulturális Osztálya 
1962. január végén azt javasolta a Politikai Bizottságnak, 
hogy létesítsenek egy új műszaki egyetemet (továbbá 

  5 Az egyes ágazatok igényeinek összesítéséből 99 ezer mérnök, 106 ezer 
szaktechnikus és 179 ezer technikus képzése következett, amit 1961-
ben maguk a tervezők is irreálisnak tartottak. A 77 ezer fős mérnök-
igény három (minimális, átlagos és maximális) variáció alapján ki-
számított 66, 75 és 90 ezer fő átlagából adódott. (MOL XIX-A-16-j 
Az Országos Tervhivatal elnökeinek iratai, 15. doboz. Az Országos 
Műszaki Fejlesztési Bizottság 1965. augusztusi összefoglaló jelenté-
se a magyar népgazdaság 1980. évi műszaki szakemberszükségleté-
ről és ennek fedezetéről.) 
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egy pedagógiai főiskolát), mégpedig úgy, hogy ezek a 
felsőoktatási intézmények az 1960-as évek végétől már 
működjenek. „Mivel a felsőoktatási intézmények kapaci-
tásbővüléséből származó lehetőségeket a második ötéves 
terv időszakában és a harmadik ötéves terv első éveiben 
alapjában véve kihasználjuk – olvashatjuk az MSZMP 
Politikai Bizottságának 1962. február 6-i ülésére készí-
tett előterjesztésben –, ahhoz, hogy a főiskolai felvétele-
ket 1969–1970 körül tovább növeljük, a harmadik ötéves 
terv időszakában szükséges egy új műszaki egyetem meg-
építése. Az új műszaki egyetem telepítési helyét és szak-
irányát már most meg kell határozni, egyrészt, mert befo-
lyásolja a jelenlegi műszaki egyetemek folyó rekonst-
rukciójának rendeltetését, másrészt meg kell kezdeni a 
beruházás műszaki előkészítését. Több szerv – Országos 
Tervhivatal, szakminisztériumok stb. – javasolja az új 
műszaki egyetem helyéül Győrt, azzal, hogy az új egye-
temen helyezzük el a meglévő építőipari és közlekedé-
si egyetemet.”6

 Annak ellenére, hogy a Művelődésügyi Minisztérium 
és a Tudományos és Felsőoktatási Tanács – arra hivat-
kozva, hogy az egyetemi oktatók nem szívesen költöz-
nek vidékre – az új műszaki egyetemet Budapesten, vagy 
közvetlen környékén (Érd) akarta felépíteni, a Politikai 
Bizottság mégis Győr mellett döntött. Ebben minden 
bizonnyal szerepet játszhatott az a tény, hogy egy évti-
zeddel korábban, amikor a műszaki felsőfokú oktatást 
a végletekig vitt szakosítás jellemezte, Győrnek már 
ígértek egy Könnyűipari Műszaki Egyetemet.7 Abból 
az öt új műszaki egyetemből, amelynek a létesítéséről 
1951-ben döntött az MDP Titkársága, végül kettő való-
sult meg. Az Építőipari Műszaki Egyetem 1952-ben a 
Budapesti Műszaki Egyetem két karának kiválásával jött 
létre, amelyhez 1955-ben önálló karként odacsatolták a 
Szegeden induló, majd néhány évig Szolnokon műkö-
dő, végül Budapestre telepített Közlekedési Műszaki 
Egyetemet, amely ettől kezdve Építőipari és Közlekedési 
Műszaki Egyetem néven a BME-vel egy helyen, de külön 
rektorral és hivatali igazgatással, egymás oktatási inf-
rastruktúráját kölcsönösen használva működött, tovább 
növelve a mérnökképzés hazai központjának egyébként 
is nagy zsúfoltságát. 1962-ben ennek az egyetemnek a 
Győrbe történő költöztetéséről volt szó azért, hogy helyet 
teremtsenek a BME akkor már eldöntött bővítéséhez. Az 
ÉKME Győrbe telepítése mellett szólt az is, hogy az épí-
tész-építőmérnök és közlekedésmérnök szakokon folyó 
oktatás nem igényelt olyan „bonyolult és drága laboratóri-
umokat, mint a műszaki oktatás más ágai, így az új egye-
tem építése kevesebb költséggel megoldható”.

Nyomós érv volt az is, hogy a hasonló szerepkörű vidé-
ki városok közül már csak Győrnek nem volt egyeteme, 
noha gyorsan fejlődő ipara ehhez megfelelő bázist nyúj-
  6 MOL M-KS 288 f. 5. cs. 257. őe. A Politikai Bizottság 1962. február 

6-i ülése. 
  7 MOL M-KS 276. f. 54. cs. 147. őe. A Titkárság 1951. június 6-i ülé-

se. Lásd még: MOL M-KS 276. f. 54. cs. 158. őe. A Titkárság 
1951. augusztus 29-i ülése. Győr a mai Marcalváros I. lakótelep he-
lyét ajánlotta az egyetem számára. A párt- és állami apparátus 1952-
ben az egyetemet Győr helyett Sopronba akarta telepíteni, ahol a bá-
nya- és kohómérnöki osztályok Miskolcra tervezett költöztetése mi-
att oktatásra alkalmas épületek és területek szabadultak fel, így a be-
ruházás költsége kisebb lett volna. Nagy Imre kormányra kerülése 
után a hallgatói létszám csökkenése miatt a Könnyűipari Műszaki 
Egyetem végleg lekerült a napirendről. 

tott. Nyugat-Dunántúl regionális központja jelentős fej-
lesztés előtt állt, mivel 20 éves távlati tervében a lakosság 
létszámának a megduplázódásával, 30 ezer új lakás építé-
sével, régi városrészek rekonstrukciójával, házgyár építé-
sével és további iparfejlesztéssel számoltak. Az egyetem 
vidéki telepítésével csökkenteni akarták Budapest kul-
turális és tudományos túlsúlyát. Úgy gondolták, hogy a 
szükséges oktatói létszámot megfelelő számú és minősé-
gű lakás építésével és az új egyetem lépcsőzetes beindítá-
sával könnyen meg lehet majd oldani. 

A PB végül hozzájárult a két új felsőoktatási intéz-
mény, a Nyíregyházi Pedagógiai Főiskola és a Győri 
Műszaki Egyetem létesítéséhez és felhatalmazta az 
Országos Tervhivatalt, hogy az érdekelt szervek bevoná-
sával kezdje el a két beruházás előkészítését.8 

A későbbi végkifejlet szempontjából korántsem volt 
biztató jel, hogy a minisztériumok és az új egyetem léte-
sítésében közvetlenül érdekelt egyetemek potentátjai 
között már az ötlet felmerülésekor heves viták robbantak 
ki a leendő Győri Műszaki Egyetem képzési profiljáról.9 
Voltak, akik amellett érveltek, hogy az ÉKME-t a vidék-
re történő „száműzés” helyett egyesíteni kell a BME-
vel, a helyszűkén pedig a Petőfi-híd felé történő terjesz-
kedéssel, új épülettömbök építésével kell segíteni. Ennek 
az álláspontnak a közlekedési és postaügyi miniszter és 
az országos vízügyi főigazgató volt a legfőbb pártoló-
ja. Csanádi György a budapesti mérnökképzés komp-
lexitásának szükségességére és az egyetemi hagyomá-
nyokra hivatkozva ellenezte a közlekedésépítő és üze-
meltető szakokat magában foglaló Építőmérnöki Kar 
Győrbe helyezését. Az Országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottság és a Tudományos és Felsőoktatási Tanács a 
Híradástechnikai és Műszeripari Kar létesítését opponál-
ta, mert Győrött ennek a képzési iránynak nem volt meg-
felelő ipari bázisa. A BME az Építészmérnöki Karra tar-
tott igényt, és a motorszerkesztést sem szívesen enged-
te ki a kezéből. (A Művelődésügyi Minisztériumnak volt 
olyan elképzelése is, hogy az ÉKME Építészmérnöki 
Kara Budapesten marad és beolvad a BME-be, csak az 
Építőmérnöki és Közlekedési Kar kerül Győrbe, ahol 
a képzést gépészmérnöki és villamosmérnöki karok 
szervezésével teszik teljessé.) A presztízsszempontokon 
túl a vita mögött az húzódott meg, hogy az ÉKME 
oktatói „nem szívesen települnének át Győrbe” és az 
Építészmérnök Kar a maradók munkahelye lett volna.10 

A győri egyetem körül folyó – és nem csillapodó – 
viták miatt késett a kivitelezés elindításához szükséges 
politikai döntés. A Politikai Bizottság végül 1963. feb-
ruár 5-én döntött a Győri Műszaki Egyetem létesítésé-
ről, illetve ezzel egyidejűleg az Építőipari és Közlekedési 
Műszaki Egyetem megszüntetéséről, amelynek tanszé-
kei a határozat szerint „Győrött folytatják működésüket, 
helyet adva a Budapesthez jobban kötött szakok fejleszté-
sének”.11 A győri egyetem képzési irányával kapcsolatos 

  8 MOL M-KS 288 f. 5. cs. 257. őe. A Politikai Bizottság 1962. február 
6-i ülése. 

  9 Ladányi Andor: Mennyiségi fejlődés és strukturális változások: a fel-
sőoktatás útja a felszabadulás után. Tankönyvkiadó – Oktatáskutató 
Intézet, Budapest, 1989. 161−163. o. 

10 MOL M-KS 288 f. 5. cs. 290. őe. A Politikai Bizottság 1963. január 
22-i ülése.

11 MOL M-KS 288. f. 5. cs. 257. őe. A Politikai Bizottság 1963. febru-
ár 6-i ülése.
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sokféle, nem egy esetben egymást kioltó partikuláris érde-
keket a PB figyelmen kívül hagyta és a KB apparátus által 
javasolt kari tagozódást emelte határozattá. 

Az előterjesztés szerint az új felsőoktatási intézmény 
gerincét az Építőmérnöki Kar alkotja, ahol 1980/81-
ben a tervek szerint a Győri Műszaki Egyetem hallga-
tóinak 60%-a tanul majd. Az építőiparhoz kapcsolódott 
volna a Gépészmérnöki Karon folyó oktatás is, ahonnan 
az építőipar gépesítését, az épületek gépi berendezései-
nek tervezését és üzemeltetését végző mérnökök kerül-
nek ki. A Gépészmérnöki Karhoz sorolt textiltechnológia 
szakot a város textiliparának a súlya indokolta. A győri 
Közlekedési Kar létrehozásával egy helyre akarták össz-
pontosítani a közlekedés üzemeltetési és gépészeti fel-
adatait ellátó mérnökök oktatását. (Korábban ugyanis a 
járműgépészeket a BME-n, az üzemeltetéssel kapcsola-
tos műszaki szakembereket pedig az ÉKME-n képez-
ték.) Győrött egyébként a járműgyártásnak nagy ipari 
hagyományai és még inkább biztató távlati kilátásai vol-
tak. A Híradástechnikai és Műszeripari Kar volt az egyet-
len, amelynek az egyetemszervezés időpontjában Győrött 
még egyetlen jelentős ipari bázisa sem volt, de a 20 éves 
távlati fejlesztési tervekben Győrött és környékén több 
ilyen jellegű üzem létesítése is helyet kapott. Utasították 
az Országos Tervhivatalt, hogy gondoskodjék az egyetem 
képzési irányának megfelelő, az oktatás és tudományos 
kutatás hátterét biztosító üzemek, tervező- és kutatóinté-
zetek Győrbe költöztetéséről, illetve helyben újak létesí-
téséről. Az egyetem képzési irányainak kialakításakor az 
volt a döntő szempont, hogy „a legkevésbé Budapesthez 
kötött és legkevésbé laboratóriumigényes” mérnöki sza-
kok kerüljenek Győrbe.12 

Az előzetes kalkulációk szerint az egyetem költsé-
ge nem éri el az egy Mrd Ft-ot. Az akkori szokásoknak 
megfelelően jelentősen alábecsült költségvetés 85%-át az 
építkezés tette volna ki, gépekre, berendezésekre mind-
össze 145 millió Ft-ot szántak. 

A tényleges döntés a PB-ülésen született, a kormány-
nak és a Népköztársaság Elnöki Tanácsának néhány hét-
tel később már csak annyi feladata maradt, hogy jogi 
formákba öntse a szűk vezetői testület elhatározását. 
1963. március 23-án jelent meg a Népköztársaság Elnöki 
Tanácsának 5. számú törvényerejű rendelete a Győri 
Műszaki Egyetem létesítéséről és a budapesti Építőipari 
és Közlekedési Műszaki Egyetem megszüntetéséről.13 A 
párt és a kormány döntését ezek után nyíltan természe-
tesen már senki sem merte megkérdőjelezni, így a győri 
egyetem létesítésével kapcsolatos frontvonalak néhány 
hónapig egy mellékhadszíntérre, az egyetem helyének 
kijelölésére terelődtek. 

A győri közvélemény az MSZMP VIII. kongresszu-
sának irányelveiből és határozataiból értesült a Győri 
Műszaki Egyetem tervéről.14 A kongresszus határozatai-
ból a legtöbb győrinek az a mondat ragadta meg legin-
kább a figyelmét, hogy új „műegyetem építése kezdő-
dik meg Győrött”.15 A helyi párt- és állami vezetők tisz-

12 MOL M-KS 288. f. 5. cs. 257. őe. A Politikai Bizottság 1963. febru-
ár 6-i ülése.

13 A NET 1963. évi 5. sz. törvényerejű rendelete. Magyar Közlöny, 
1963. március 23. 18. sz. 

14 Magyar Nemzet, 1962. augusztus 26. 
15 A MSZMP VIII. Kongresszusának jegyzőkönyve. Budapest, Kos-

suth, 1963. 454-455. old. 

tában voltak az egyetemnek a város és a régió fejlődésére 
gyakorolt kedvező hatásaival. Nemcsak lobbiztak, hanem 
hajlandóak voltak áldozatokat is vállalni az új intézmé-
nyért. Néhány héttel a politikai döntés után, még mi-
előtt az országos szervek ebben a kérdésben léptek volna, 
Nádorvárosban a Táncsics szövetkezeti lakótelep mellett 
mintegy 80 hektáros szabad területet ajánlottak a leen-
dő Győri Műszaki Egyetem megépítésére. Nádorváros 
déli része (ma Marcalváros I. lakótelep) az 1950-es évek 
elejétől a várva várt egyetemi város telepítési helyeként 
szerepelt a város általános rendezési terveiben. Szóba 
került egy másik alternatíva is, nevezetesen Révfalunak 
az a része, ahol ma az egyetem áll, vagyis „a Kis-Duna 
balpartján, a töltés, a Ságvári Endre (ma Hédervári) utca, 
Vásárhelyi Pál utca által határolt” terület. Ezt a lehetősé-
get a helyiek gyorsan elvetették, mert az építkezés ezen 
a helyen a töltés magasításával, a terület feltöltésével és 
több mint száz lakás, ezzel együtt pedig a virágzó kert-
kultúra lerombolásával járt volna. Állásfoglalásuk ajánlás 
volt csupán, határozatot nem hoztak, hiszen tisztában vol-
tak vele, hogy ez a kérdés nem az ő szintjükön fog eldől-
ni. „A felsőbb szervek foglalkoznak ezzel a kérdéssel” – 
olvashatjuk az MSZMP Győr Városi Bizottság VB-jének 
jegyzőkönyvében.16

Az Országos Tervhivatal, az Építésügyi Minisztérium, 
a Művelődésügyi Minisztérium, a Győrbe telepítendő 
Építési és Közlekedési Műszaki Egyetem, Győr város és 
a megye képviselőiből álló helykijelölő bizottság 1963. 
május elején a nádorvárosi telephelyet gyorsan elvetet-
te és kétparti telepítés mellett döntött. E szerint „az egye-
temet a révfalui városrészben építik fel, a Ságvári Endre 
(ma Hédervári) utca és a Duna-töltés közötti területen. 
A négyezer személyes kollégium a Duna túlsó oldalára, 
a Püspökerdőbe kerül, amit külön híd köt majd össze az 
egyetemi városrésszel.” Az egyetemi város tehát a Mosoni-
Duna két partján épül majd fel, részben Révfaluban, rész-
ben a Duna túlsó partján, a Püspökerdőben.17 

Nádorváros mint egyetemi helyszín azért került le 
szinte azonnal a napirendről, mert vétek lett volna a jelle-
géből adódóan viszonylag laza beépítésű univerzitás érde-
kében feláldozni a város déli részén jórészt már közmű-
vesített, tömeges lakásépítésre kiválóan alkalmas össze-
függő beépítetlen területet. Ellenkező esetben az ide ter-
vezett lakásoknak több mint a felét más városrészek-
ben, foghíjtelkeken, drága és emberi konfliktusok özö-
nével járó szanálások után kellett volna felépíteni, sok-
szor olyan helyeken, ahol a panelek szállítása, a torony-
daruk felállítása szinte megoldhatatlan probléma. Nagy 
luxus lett volna ligetek, sportpályák céljára értékes, jól 
beépíthető területeket feláldozni, miközben zöldterüle-
tet a város más részein olcsóbban ki lehetett alakítani. De 
városképi szempontból sem tartották célszerűnek az egye-
tem Nádorvárosba történő telepítését, mert lakótelepek 
közé szorítva nem érvényesült volna az egyetem városké-
pi jelentősége, másrészt az oktatást is zavarta volna a kör-
nyező utcák forgalma és zaja.18 

Az egyetemi város kétparti telepítésének terve „túl 

16 MOL Győr-Sopron Megyei Levéltár. Az MSZMP Győr Városi Bi-
zottsága Végrehajtó Bizottságának1963. április 9-i ülése. 

17 Magyar Nemzet, 1963. május 9. 
18 MOL XIX-A-16-j. Országos Tervhivatal, elnöki iratok 5. doboz. Mű-

szaki Egyetem Győr területén belül való elhelyezésének kérdése, dá-
tum nélkül (kb. 1963 augusztusa előtt). 
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korán, jóváhagyás előtt”, vagyis Ajtai Miklós tervhivatali 
elnök szerint „elhamarkodottan, helytelen módon” a sajtó 
tudomására jutott, amely természetesen a helyszínt azon-
nal nyilvánosságra hozta és nagy terjedelemben tárgyal-
ta. A döntés – mint ahogyan az várható volt – a kérdéses 
révfalui háztulajdonosok körében aggodalmat és félelmet 
váltott ki. Olyannyira, hogy dr. Halmi Dénes, a városrész 
tanácstagja a városi tanács 1963. május 24-i ülésén inter-
pellált a terület várható kisajátítása miatt. A városatya 
szerint „nagy nyugtalanságot keltett Révfaluban az egye-
tem felépítésének híre. A lakosság jelentős részének ki 
kell költözni a régi, megszokott lakóhelyéről. … Emberi 
tulajdonság, hogy ragaszkodunk a megszokott helyhez. 
Kialakultak családi házak, gyömölcsösök. Árvíz által 
használhatatlanná vált házak lettek újjáépítve. Készek 
vagyunk áldozatra, de megfelelő humanitást kérünk.” 

Az interpellációra adott válaszában Csernitzky Gyula 
városi tanácselnök az „össznépi érdek” elsődlegességé-
vel érvelt és ezzel próbálta a tanácstagokat, rajtuk keresz-
tül az érintett lakosságot megnyugtatni. „Eldöntött kér-
dés – mondta az elnök – az egyetem telepítésének helye. 
Nem könnyű ez a munka, amit a tanácsnak ezzel kapcso-
latban tenni kell. Mindenki számára érthető, hogy emel-
lett a nagy horderejű intézkedés mellett, mely Európa 
egyik legkorszerűbb egyetemének megvalósítását tűzte ki 
feladatul, minden egyéb problémának el kell törpülnie. … 
A tanács a legmesszebbmenőkig igyekszik méltányolni az 
ottani lakosság kívánságait. Aki Révfaluban akar marad-
ni és ott építkezni, az kap házhelyet. Ha úgy kívánja, a 
jelenlegi házának bontási anyagait viheti az új ház építé-
séhez való felhasználás céljából. Az első ütemben kb. 50 
ház kerül lebontásra. Amikor ennek konkrét végrehajtá-
sára sor kerül, minden esetben tárgyalni fognak az érde-
keltekkel.” „A város kulturáltsága szempontjából felmér-
hetetlen jelentősége van a Győrött megépítendő egyetem-
nek. Ha a Győrből más városok egyetemeire járó tanuló-
ifjúságot vesszük számba, látható, milyen nagy mérték-
ben van érintve ez a város. Ezzel is lehet lecsillapítani a 
zúgolódásokat.” 

Úgy tűnik, hogy a város, az Országos Tervhivatal, a ter-
vezésért és kivitelezésért felelős Építésügyi Minisztérium, 
valamint az Építési és Közlekedési Műszaki Egyetem is 
a kétparti telepítést pártolta. Ilku Pál művelődésügyi 
miniszter viszont nem fogadta el a helykijelölő bizott-
ság 1963. májusi döntését, és követelte az egész egyetemi 
komplexum (tehát a tanulmányi épületek, a diákotthonok 
és a sportlétesítmények) Püspökerdőben történő felépíté-
sét. Több hónapig tartó vitát provokált, amelynek végén 
sikerült véleményét a többi döntéshozóra kényszeríteni. 

Ma már nehéz lenne kideríteni, hogy Ilku álláspont-
ját mennyiben befolyásolta a révfalui lakosok tiltako-
zása, mindenesetre Bittmann Ernő, az MSZMP városi 
első titkára 1964 nyarán az ott élő polgárok ellenállásá-
val magyarázta a helyszín megváltoztatását. Szerinte több 
háztulajdonos levelet írt Kádárnak (ennek eddig semmi 
nyomát nem találtuk), amelyben azt állították, hogy 
„európai hírű gyümölcsöst” akarnak megsemmisíteni, és 
ha lebontják az ott lévő házakat, 4–500 családdal kerül 
szembe a hatalom. Bittmann szerint végül azért döntöt-
tek a Püspökerdő mellett, hogy a pártvezetők „ne kerül-
jenek szembe az emberekkel”. Ezt erősíti meg az a jelen-
tés is, amelyet a Győri Műszaki Egyetem építésével kap-
csolatban 1964. május 28-án készítettek az MSZMP Győr 

Városi Bizottsága Végrehajtó Bizottsága számára. Ebben 
az olvasható, hogy Révfalu műszaki adottságai és város-
szerkezeti elhelyezkedése miatt ugyan alkalmas lett volna 
az egyetem építésére, de mivel mintegy 120 lakást szanál-
ni kellett volna, ezért „és a lakosság nagyméretű tiltako-
zása miatt minden előnye ellenére sem jöhetett számítás-
ba ez a terület”.19

A művelődésügyi és az építésügyi miniszter között 
az egyetem telepítési helyéről kirobbant vita kínos és a 
korabeli magyar viszonyok között szokatlan volt, ugyan-
is a közvélemény a sajtóból már előbb értesült a kétparti 
telepítésről. Ajtai Miklós tervhivatali elnök Ilku Pállal 
és az Építésügyi Minisztérium képviselőjével 1963 nya-
rán Győrött próbálták meg tisztázni a vitás kérdést, de 
a kétparti (a tanulmányi épületek és a laboratóriumok 
Révfaluba, az egyetem mai helyére, a kollégiumok, sport-
pályák és egyéb létesítmények a Püspökerdőbe) vagy 
egyparti (minden építmény a Püspökerdőbe kerül) tele-
pítés ügyében nem sikerült dűlőre jutni. Ajtai javaslatá-
ra Ilku Pál egy bizottságot kért fel az egyetem lehetsé-
ges telepítési helyének megvizsgálására.20 A bizottság 
elnöke, dr. Weichinger Károly egyetemi tanár Győrött 
született. Bár a Kossuth-díjas tudós életének és mun-
kásságának nagy része a fővároshoz kötődött, a BME 
Középülettervező Tanszékének vezetője jól ismerte szü-
lővárosát, ugyanis (Dörre Endrével közösen) ő nyer-
te el Győr 1929-ben kiírt városrendezési pályázatát.21 A 
bizottság több alkalommal a helyszínen vizsgálódott, a 
Püspökerdőben geológiai vizsgálatot végeztetett, majd az 
1963. augusztus 14-i szakértői jelentésében határozottan 
az egyparti telepítés mellett foglalt állást. 

Legfőbb érvük az volt, hogy ha Révfaluban is építe-
nek, akkor le kell bontani 96 lakóépületet kb. 240 lakás-
sal, ami 70 millió Ft-tal növelné a beruházás költségét. 
A gazdasági szempontoknál is súlyosabbnak tartották 
azonban a városrész felszámolásából adódó politikai és 
morális következményeket. Szerintük ugyanis semmiféle 
érdekre hivatkozva nem szabad több mint kétszáz lakást 
lerombolni akkor, amikor az építőipar úgyszólván sem-
milyen átadási határidőt nem tart be, holott Győrött köz-
ismerten nagy a lakáshiány. Ha sikerülne is az ott lakók 
elégedetlenségét elfogadható anyagi kárpótlással és poli-
tikai meggyőzéssel leszerelni, a szanálás akkora idővesz-
teséggel járna, hogy késleltetné az építkezés megkezdé-
sét, ez pedig veszélyeztetné az egyetem tervezett határ-
időre történő átadását. 

Kétparti telepítés esetén az egyetemi város két része 
között egy új, legalább négysávos és nem csak gyalo-
gosforgalmat lebonyolító Duna-hidat kell építeni, mert 
a kollégium és kampusz közötti mintegy egy kilométe-
res távolságot a bizottság szerint nem tudja majd minden-
ki naponta többször csak gyalogosan megtenni. Ráadásul 
a 40 millió Ft-ba kerülő új híd közel sem oldja meg telje-
sen az egyetemi városrész megközelítési gondjait. Abban 
az időben Győr forgalmának kereken fele a Belvároson 

19 MOL Győr-Sopron Megyei Levéltár. Az MSZMP Győr Városi Bi-
zottsága Végrehajtó Bizottságának 1964. június 23-i ülése. 

20 MOL XIX-A-16-j. 7. doboz. Ajtai Miklós 1963. szeptember 21-i le-
vele Kállai Gyula miniszterelnök-helyettesnek. 

21 MOL XIX-A-16-j Országos Tervhivatal, elnöki iratok 7. doboz. A 
Művelődési Minisztérium Műszaki Felsőoktatási Főosztály Műsza-
ki Egyetemi Osztály feljegyzése Ilku Pál részére a Győri Műszaki 
Egyetem helykijelöléséről, 1963. augusztus 14.
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keresztül bonyolódott. Északról a történelmi városmagba 
a Mosoni-Duna fölött átívelő Kossuth-hídon, délről pedig 
a vasúton átvezető Baross-hídon és a győriek által repü-
lőhídnak nevezett két gyalogos felüljárón keresztül lehe-
tett eljutni. Ezek az átkelőpontok már a város 1950-es 
évek elején készített általános rendezési tervének tanúsá-
ga szerint is zsúfoltak voltak, márpedig kétparti telepítés 
esetén az oktatók, hallgatók, egyetemi dolgozók tömege a 
Kossuth-híd forgalmát a reggeli csúcsban becslések sze-
rint mintegy 50%-kal emelné. A dugókat a Kossuth-híd 
tervezett szélesítése, de még egy új híd építése sem oldja 
meg, mert az akkor még a Belváros magján keresztülha-
ladó forgalom számára a történelmi városrész útjait nem 
lehetett kiszélesíteni, ez jelentette a forgalom lebonyo-
lításának szűk keresztmetszetét. Egyparti telepítés ese-
tén az egyetemet Győrszigeten, a Szarvas utcán keresztül 
a Pinnyédi-hídon átkelve lehet majd megközelíteni, ami 
csökkenti a belvárosi torlódást. A püspökerdei telepítés 
mellett szólt az is, hogy Győrt a távlati területfejlesztési 
tervekben önálló életet élő városi alrendszerek együttmű-
ködéseként képzelték el. Ebbe az elképzelt városszerke-
zeti képbe jól illeszkedett a hallgatók minden igényét egy 
helyen, egy egységben, parkosított környezetben kielégítő 
püspökerdei telepítés. Mindezek alapján a bizottság a két 
lehetőség közül „egyértelműen az egyparti, püspökerdei 
telepítést” javasolta.22 A másik lehetőség irányában haj-
lottak egy apró kompromisszumra, azt ugyanis elfogad-
ták, hogy az egyetem telepítésével kapcsolatban Győrbe 
kerülő tervező- és kutatóintézetek „fokozatos szanálással 
és építéssel, az egyetem céljára igényeltnél kisebb terület 

22 MOL XIX-A-16-j Országos Tervhivatal, elnöki iratok 7. doboz. A 
Győri Műszaki Egyetem helykijelölésével kapcsolatban felkért szak-
értő bizottság összefoglaló jelentése, 1963. augusztus 14.

felhasználásával” Révfaluba települjenek.23 (Csak való-
színűsíteni lehet, hogy a bizottság „ráérzett” Ilku Pál óha-
jára, így születhetett a megbízói elvárásnak mindenben 
megfelelő szakértői állásfoglalás.) 

Két héttel az Ilku által felkért szakértői bizottság jelen-
tése után az Országos Tervhivatalban a Győri Műszaki 
Egyetem tervezésében, létesítésében közvetlenül érin-
tett szervek vezetői újabb értekezletet tartottak.24 A győri 
egyetem helyéről folyó vitában a két álláspont jottányit 
sem közeledett. Ilku és famulusai – anélkül, hogy újabb 
érveket találtak volna – megismételték a művelődés-
ügyi miniszter által felkért bizottság fentebb már ismer-
tetett argumentációját. Ezen a megbeszélésen a kétparti 
telepítés hívei is kifejthették a véleményüket. Az ÉKME 
rektorhelyettese, Lux László arra hivatkozott, hogy két-
parti telepítés esetén Püspökerdőnek csak a magasabban 
fekvő részein építkeznének, egyébként „a bizonytalan 
mélyebb részeket is igénybe kell venni”, ami tetemesen 
megnöveli a feltöltés költségét. Szanálni – tromfolta Lux 
az egyparti építést pártolók legfőbb érvét – akkor is kell, 
ha az egész egyetem a Püspökerdőbe kerül, mert ebben az 
esetben a Szarvas utcát – hogy az a megnövekedett for-
galmat le tudja vezetni – az egyik oldalon lévő összes ház 

23 MOL XIX-A-16-j Országos Tervhivatal, elnöki iratok 7. doboz. A 
Győri Műszaki Egyetem helykijelölésével kapcsolatban felkért szak-
értő bizottság összefoglaló jelentése, 1963. augusztus 14.

24 Az Országos Tervhivatal székházában tartott értekezleten Ilku Pál 
művelődési, dr. Trautmann Rezső építési, dr. Csanádi György köz-
lekedési és postaügyi miniszter, dr. Ajtai Miklós tervhivatali el-
nök, Molnár János művelődésügyi miniszterhelyettes, Osztrovszki 
György OT elnökhelyettes, Perényi Imre, az Építési és Közlekedé-
si Egyetem rektora vett rész. A vezetők tekintélyes számú szakértői 
gárdát vittek magukkal a megbeszélésre. (MOL XIX-A-16-j Orszá-
gos Tervhivatal, elnöki iratok 7. doboz. Feljegyzés az 1963. augusz-
tus 29-én az OT székházában – a Győri Műszaki Egyetem területbiz-
tosítása ügyében – tartott értekezletről.)
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lebontásával ki kell szélesíteni. A magyar városépítészet 
egyik korabeli reprezentánsaként jól látta, hogy kétparti 
telepítés esetén az egyetem szervesebben kapcsolódna a 
városhoz, különösen annak centrumához, a Belvároshoz. 
Lux professzor álláspontját támogatta az Építésügyi 
Minisztérium, Győr városa és a megye is. Nagy Gyula 
MSZMP megyei másodtitkár személyesen „garantálta”, 
hogy a szanálást Révfaluban határidőre végrehajtják, ez 
„politikailag zavart nem okoz”.25 Trautmann Rezső épí-
tésügyi miniszter is a jó városszerkezet kialakítása miatt 
támogatta a kétparti telepítést. Ilku Pál viszont kijelen-
tette, hogy neki „a tárca érdekeit kell néznie” és nem az 
egyetem építése kapcsán kell a „városszerkezet problé-
máit” megoldani.26 A vita itt ismét holtpontra jutott. Ajtai 
Miklós a két miniszterrel szeptember 21-én újra egyezte-
tett, de az Országos Tervhivatal elnöke képtelen volt Ilku 
Pál és Trautmann Rezső teljesen megmerevedett állás-
pontját egymáshoz közelíteni.27 

Ajtai ekkor az oktatásért és a gazdaságért felelős 
miniszterelnök-helyettesekhez, Kállai Gyulához és Fock 
Jenőhöz fordult. Levélben számolt be nekik a telepítés 
ügyében tartott meddő értekezletekről és a két miniszter-
rel folytatott, ugyancsak kudarcba fulladt egyeztetések-
ről.28 „A Művelődésügyi Minisztérium és maga Ilku elv-
társ határozottan az egyparti püspökerdei telepítés mellett 
foglalt állást. Az Építésügyi Minisztérium és annak meg-
felelő szakszervei a kétparti telepítést tartanák helyes-
nek. Az Országos Tervhivatal szakszervei és magam is az 
Építésügyi (sic!) véleménnyel egyetértve a kétparti telepí-
tést javaslom. A megyei és helyi párt- és tanácsi szervek a 
kétparti telepítést tartanák helyesnek.”29

Ajtai szerint Ilku legfőbb problémája az, hogy kétparti 
telepítés esetén a Révfaluban szükségessé váló szanálás 
veszélyezteti az építkezés kezdését, így az egyetemi oktatás 
1968-as indulását is. „A Művelődésügyi Minisztériumot e 
kérdésben erősen befolyásolják azok a kellemetlen tapaszta-
latok, amelyeket szanálási kérdésekben a veszprémi és a mis-
kolci egyetem esetében tapasztaltak.” Az OT elnöke szerint 
ha Ilkut sikerül meggyőzni arról, hogy a kétparti telepítés és 
az ezzel együtt járó szanálás nem veszélyezteti az egyetem 
határidőre történő felépítését, akkor mindenki számára elfo-
gadható lesz a kétparti telepítés, amely városrendezési szem-
pontból mindenképpen jobb megoldás lenne.30 Bittmann 
Ernő Győr városi MSZMP első titkár szerint a helykijelö-
lés körüli „gáncsoskodás” arra vezethető vissza, hogy „bizo-
nyos erők” nem értettek egyet az ÉKME Budapestről tör-
ténő kitelepítésével, és mivel a PB-határozatot megmásíta-
ni nem tudják, ezért most ily módon igyekeznek az egyetem 
győri építését megnehezíteni.31 

25 MOL XIX-A-16-j Országos Tervhivatal, elnöki iratok 7. doboz. Fel-
jegyzés, az 1963. augusztus 29-én az OT székházában – a Győri Mű-
szaki Egyetem területbiztosítása ügyében – tartott értekezletről.

26 MOL XIX-A-16-j Feljegyzés, az 1963. augusztus 29-én az OT szék-
házában – a Győri Műszaki Egyetem területbiztosítása ügyében – 
tartott értekezletről.

27 MOL XIX-A-16-j 7. doboz. Ajtai Miklós 1963. szeptember 21-i le-
vele Kállai Gyula miniszterelnök-helyettesnek.

28 A levelet természetesen eljuttatta Ilku Pálnak és Trautmann Rezsőnek is. 
29 MOL XIX-A-16-j 7. doboz. Ajtai Miklós 1963. szeptember 21-i le-

vele Kállai Gyula miniszterelnök-helyettesnek. 
30 MOL XIX-A-16-j 7. doboz. Ajtai Miklós 1963. szeptember 21-i le-

vele Kállai Gyula miniszterelnök-helyettesnek.
31 MOL Győr-Sopron Megyei Levéltár. Az MSZMP Győr Városi Bi-

zottsága Végrehajtó Bizottságának1964. június 23-i ülése. 

Az OT-elnök egy nagyon fontos szubjektív szempontra 
is felhívta a miniszterelnök-helyettesek figyelmét. „Mint 
ismeretes, a budapesti építőipari egyetemet igen nehéz 
volt meggyőzni a győri telepítés helyességéről. Ma már 
a határozatot tudomásul vették, és egyre nagyobb ambí-
cióval készülnek arra, hogy mint közvetlen beruházók, az 
egyetemet létrehozzák. Ez természetes is, hiszen maguk 
is építészek. Az építőipari egyetem vezető kollektívá-
ja a kétparti telepítést javasolja és ezt kívánja megvalósí-
tani. Mint az egyetem rektora kijelentette, természetesen 
más döntést is végre fognak hajtani és becsülettel fognak 
dolgozni, de ha az ő véleményük mérvadó, úgy minden-
képpen a kétparti telepítést tartanák helyesnek.”32

Ajtai azt javasolta, hogy a beruházás megindítása miatt 
immár feltétlenül szükségessé váló helykijelölést az OT 
elnöke és az illetékes miniszterek a két miniszterelnök-
helyettes jelenlétében, szűk körben hozzák meg. Kállai 
Gyula szerint viszont ebben a „szenvedélyessé vált” vitá-
ban a Gazdasági Bizottságnak kell döntenie.33

Egyelőre nem tudjuk, hogy a győri egyetem telephelyé-
nek ügye szerepelt-e a Gazdasági Bizottság előtt vagy sem, 
az viszont biztos, hogy 1963. szeptember 27-én az OT elnö-
ke, a művelődésügyi és az építésügyi miniszter egyetértés-
ben döntött arról, hogy a Győri Műszaki Egyetem tanulmá-
nyi épületei, kollégiumai, sportpályái, tehát az egész „egye-
temi város” a Püspökerdőbe települ. Azt sem tudjuk, hogy 
Ilku Pálnak, aki az egyparti telepítés ötletével mindvégig 
kisebbségben volt az OT-val, az ÉM-mel, az ÉKME-vel és 
Győr városával szemben, hogyan sikerült az álláspontját 
érvényre juttatni. Mindenesetre a helykijelölési huzavona 
miatt féléves késéssel ugyan, de immár hozzá lehetett látni 
a beruházás előkészítéséhez.34 

A beruházási célt 1963 decemberében hagyták jóvá, 
az építkezés költsége ekkorra az induló kevesebb mint 
egy Mrd-ról már 1392 millió Ft-ra növekedett. A beru-
házási program elkészítésének határidejét 1965. júni-
us 30-ában határozták meg. A tervezéssel megbízott 
Középület Tervező Iroda 1964 májusára három kon-
cepciót dolgozott ki az egyetem Püspökerdőben törté-
nő elhelyezésére. Az első variáció szerint az épületegyüt-
test a Duna utca környékén épített új hídon lehet megkö-
zelíteni. A híd és az arról levezető út tengelyként osztot-
ta volna ketté az építési területet, amelynek Sziget felő-
li oldalára kerülnének a kollégiumok és a sportlétesítmé-
nyek, a másik oldalára a kampusz épületei. Az egyetemet 
a pinnyédi híd felől is meg lehet közelíteni, amelyet azon-
ban a Szarvas utca tengelyből kimozdítanának és átépí-
tenének. (A jelenlegi mesterséges csatorna, amellyel a 
Mosoni-Duna patkó alakú kanyarulatát 1985-ben átvág-
ták, akkor még nem létezett.) Ennek a variációnak az volt 
a legnagyobb hátránya, hogy az építési terület több mint 
egy méter vastagon történő feltöltéséhez távolról kellett 
volna a több millió köbméter anyagot odahordani. 

A második variáció annyiban különbözött az elsőtől, 
hogy a terület feltöltéséhez a Kis-Duna kotrásából, illet-
ve egy mesterséges csatornából nyerték volna az anyagot. 

32 MOL XIX-A-16-j 7. doboz. Ajtai Miklós 1963. szeptember 21-i le-
vele Kállai Gyula miniszterelnök-helyettesnek.

33 MOL XIX-A-16-j 7. doboz. Ajtai Miklós 1963. szeptember 21-i le-
vele Kállai Gyula miniszterelnök-helyettesnek.

34 Ilku Pál művelődési, dr. Trautmann Rezső építésügyi miniszter és dr. 
Ajtai Miklós, az Országos Tervhivatal elnöke 1963. szeptember 27-i 
megállapodása. Az iratot lásd: Egyetemi levéltár, iktatatlan. 
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A harmadik változat tűnt a leginkább elfogadható-
nak. A Mosoni-Dunát, amely az egyetem tervezett hely-
színét patkó alakban fogta körbe, a Szunyog-szigettől a 
Rábca torkolatáig mesterséges csatornával átvágják, és az 
innen nyert 2 millió köbméter anyaggal feltöltik az egye-
tem helyét. (Ez a sokat vitatott csatorna 1985-ben meg-
épült.) A Mosoni-Duna eredeti ága holtággá válik, biz-
tonságos védművet az új csatorna mellett építenek, így a 
régi Duna-ág melletti töltést el lehet bontani. A mester-
séges csatorna az árvízvédelmet is szolgálja, ugyanis így 
nem kellett volna a patkóalakban kanyargó eredeti Duna-
meder jobb oldalán, a Püspökerdő felől csak nyári gát-
tal védett öt kilométeres partszakaszt megerősíteni.35 Az 
egyetemet Révfalu felől ebben az esetben is új hídon lehet 
majd megközelíteni, de ennél a variációnál új hidat kel-
lett volna építeni a mesterséges csatornán is, valamint itt 
sem lehetett elkerülni a pinnyédi híd átépítését sem. Az 
egyetemi várost ebben az esetben is kétfelől lehetett volna 
megközelíteni.36 

Az egyetem tervének kidolgozása a beruházási cél 
elfogadása után, valamikor 1964 elején dr. Gádoros 
Lajos37 irányításával kezdődött. A grandiózus projekt 
megvalósítására nagyjából egy évtizedet szántak. Az épü-
letkomplexumot szakaszosan akarták használóinak átad-

35 Magyar Nemzet, 1964. február 21. 
36 MOL Győr-Sopron Megyei Levéltár. Az MSZMP Győr Városi Bi-

zottsága Végrehajtó Bizottságának1964. június 23-i ülése. Jelentés a 
Győri Műszaki Egyetem építésével kapcsolatban, 1964. május 28. 

37 A nemzetközileg is ismert építész, belsőépítész tervezte a Pécsi Or-
vostudományi Egyetem épületét, amely – a győri egyetemmel szem-
ben – meg is valósult. Olyan híres épületeket tervezett (kollégáival 
együtt), mint pl. a MÉMOSZ-székház, illetve a Jászai Mari-téri kép-
viselőház, közismert nevén a „fehérház”. Nemzetközi építészeti kö-
rökben legismertebb munkája az 1958. évi brüsszeli világkiállítás 
magyar pavilonja. 

ni. „Először a diákotthont és az egyszerűbb szerkeze-
tű tanulmányi épületeket építik fel, mert csak így tudják 
biztosítani a megnyitást 1968-ra. Az egyetem működésé-
nek megkezdése után építik majd meg a laboratóriumo-
kat, a műhelycsarnokokat, az igényesebb központi épüle-
teket.”38 1968 őszén az építészmérnöki, a szerkezetépítő-
mérnöki és földmérő szakok első évfolyamain akarták az 
oktatást megkezdeni. Az épületegyüttes teljes és végleges 
befejezésének időpontja 1973. augusztus 31. volt. 

A 457 ezer légköbméteres kampusz főépületébe került 
volna az ezer négyzetméteres aula, a 800 négyzetméteres 
díszterem, az egyetem vezetése és a központi tanszékek. 
Minden kart (tanszékestől, tantermestől) önálló tanulmá-
nyi épületekbe akartak elhelyezni. A nappali tagozatos 
hallgatókat a 16 szállodai szintből és 2 közösségi szint-
ből álló, 4500 főre tervezett diákotthonok kétágyas szo-
báiba, az esti-levelező hallgatókat a 400 fős diákszállóba 
helyezték volna el. Az oktatók átmeneti elhelyezésére egy 
100 fős oktatói szállást terveztek. Egyébként a város 600, 
az akkori átlagos alapterületet meghaladó nagyságú lakást 
akart építeni az ide költöző oktatók letelepítésére. Ezzel 
az oktatói kar 65%-ának tudtak volna lakást adni. Az épü-
letkomplexumhoz tartozott még a 6000 fő étkeztetésére 
alkalmas konyha és étterem, a 17 szakorvost foglalkoz-
tató rendelőintézet, trafikok, papír-, élelmiszer- és könyv-
üzletek, posta, női-férfi fodrászat és büfék sora, valamint 
a kiszolgáló egységek épületei. 

A Vásárhelyi-híd építése kapcsán lebontott Káldy-villa 
helyén állt volna a 600 fős lelátóval rendelkező fedett 
sportcsarnok, mellette 4 tornaterem a vívók, a birkózók, a 
bokszolók, a súlyemelők és az asztaliteniszezők számára, 
nyitott uszoda 50x20 méteres medencével, vízi sporttelep, 

38 Népszabadság, 1963. november 22. 

Radosza Attila festménye
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három labdarúgó-, két atlétikai, négy-négy kosár- és röp-
labdapálya, 12 teniszpálya, az ehhez szükséges öltözők-
kel és mosdókkal szerepelt még a beruházási tervben.39 

Az 50−60 tanszékkel működő egyetemet 863 oktató-
ra, 4938 nappali, 4440 esti és levelező hallgatóra tervez-
ték. Az oktatási és gazdasági ügyintézőkkel együtt kere-
ken 2700 főnek adott volna munkát Győr egyeteme. A 
geodéziai, geológiai, hídépítési gyakorlatok helyszíni 
végzéséhez, ill. az oktatók „továbbképzésére és a nyu-
godt környezetet kívánó tudományos tevékenység foly-
tatására” Balatonalmádi-Káptalanfüreden 200 férőhe-
lyes, egész évben üzemelő alkotó-, üdülő- és gyakorlóte-
lepet akartak építeni. 

A nagy munka a Püspökerdő geodéziai felmérésével 
valamikor 1964 legelején kezdetét vette. Csaknem 80 
kutatófúrás alapján állapították meg a talaj rétegződését 
és teherbírását, ettől függött ugyanis az épületek alapo-
zása. Megkezdték a terület feltöltésének és árvízvédelmi 
munkálatainak felmérését is. 

Bár egyes nyilatkozatok és újságcikkek még 1965 köze-
pén is megpróbálták a győri egyetem ügyét napirenden tar-
tani, a helyi lakosság a Püspökerdőben hirtelen abbama-
radt előmunkálatokból azt a helytálló következtetést vonta 
le, hogy a győri egyetem ügye zsákutcába jutott. Dr. Révai 
Zoltán országgyűlési képviselő az országgyűlés 1965. évi 
őszi ülésszakán a városban lábra kapott elégedetlenségnek 
és aggodalomnak adott hangot. Hivatkozott az akkor még 
hatályban lévő törvényerejű rendeletre, amelynek alapján 
Győrött, „ebben a nagy múltú munkásvárosban” műsza-
ki egyetemet kell létesíteni. Az egyetem tervezése „nagy 
iramban” megindult, újabban azonban egyre több válasz-
tó teszi fel a kérdést: mi van az egyetemmel? A győri hon-
atya is arra a kérdésre akart határozott választ kapni, hogy 
„lesz-e egyetem Győrben, vagy sem”.40

A képviselő tapssal fogadott felszólalására a művelő-
désügyi miniszter kurta és kioktató hangvételű választ 
adott. „Röviden azt tudom válaszolni, hogy a harmadik 
ötéves terv tárgyalása során lesz szó a szakemberszük-
ségletről …és akkor történik ebben a kérdésben állás-
foglalás. Kérem képviselőtársamat, hogy ezt fogadja el. 
Többet most nem tudok mondani.”41 Pedig Ilkunak ennél 
sokkal több információja volt. Már 1964 elején közölték 
vele, hogy a budapesti és a miskolci műegyetemi beruhá-
zásokon kívül „a művelődés egész területén az 1964. évi 
tervben szereplő új beruházást kezdeni csak a terv áprili-
si felülvizsgálatát követőn lehet”.42 Természetesen arról 
is tudott, hogy az OT újabb számításai alapján lényege-
sen csökkent az ország távlati szakemberszükséglete és 
megváltozott ennek a belső szerkezete is, ezért 1965 feb-
ruárjában a PB elé már olyan előterjesztés került, hogy 
a 70 ezerről kevesebb mint 50 ezerre csökkent mérnök-
igény „a már működő műszaki egyetemek tervezett bőví-
tésével nagyobb részben kielégíthető”.43 Ez volt az oka 

39 Kisalföld, 1964. május 24.
40 Kisalföld, 1965. november 14. 
41 Kisalföld, 1965. november 14. 
42 MOL XIX-A-16-j OT elnöki iratok, 7. doboz. Ilku Pál művelődés-

ügyi miniszter 1964. február 25-i levele Ajtai Miklóshoz. 
43 MOL M-KS 288. f. 5/359. őe. Az MSZMP Politikai Bizottságának 

1965. február 16-i ülése. Az MSZMP KB Tudományos és Közoktatá-
si Osztályának az 1965. február 10-i előterjesztése a Politikai Bizott-
sághoz a Győri Műszaki Egyetem létesítésével kapcsolatos PB-hatá-
rozat végrehajtásáról, 1965. február 10. 

annak, hogy a III. ötéves tervidőszakra a műszaki egye-
temek fejlesztésére előirányzott 700 millió Ft-ból a Győri 
Műszaki Egyetem építésére egyetlen fillért sem tervez-
tek, sőt világosan leszögezték, hogy a szűkülő beruházá-
si keretek „nem teszik lehetővé a győri műszaki egyetem 
1970-ig történő megkezdését”44

A győri egyetemre vonatkozó képviselői kérdéssel 
kapcsolatban Ilkunak arról is tudnia kellett, hogy a kor-
mány 1965. október 28-i ülésére az OT olyan javaslatot 
hozott, miszerint „részletesen megvizsgálandó a Győrbe 
tervezett felsőoktatási objektum jellege és nagysága. A 
felülvizsgálat szükségességét a távlati felsőfokú szak-
emberigények változása tette indokolttá.”45 Az OMFB 
ugyanis 1965-ben újra felmérte az ország szakemberszük-
ségletét és arra a megállapításra jutott, hogy mérnökök-
ből a korábban számítotthoz képest kevesebbet (77 000 
helyett 49000-et), szaktechnikusból pedig többet (71 ezer 
helyett 80000-et) kell 1980-ig kiképezni. „A nagymér-
tékben csökkent mérnökigény kielégítése nem indokol-
ja, hogy 1980-ig új, nagy kapacitású műszaki egyetemet 
építsünk.”46 Ráadásul immár azt prognosztizálták, hogy 
a mérnökök közül is azoknak a szakmáknak a képvise-
lői iránt csökken leginkább az igény (építészek, közleke-
dési mérnökök), akiket éppen a győri egyetemen akartak 
nagy számban képezni. Ezért a fentiek miatt „elenged-
hetetlenül szükségesnek tartjuk, hogy felső szintű döntés 
történjék a Győri Műszaki Egyetem előkészítésének leál-
lítására”. Ugyanakkor már itt felmerült annak a lehető-
sége, hogy „a Győrben tervezett egyetem helyett egy kb. 
1000 fős nappali kapacitású felsőfokú technikumot hoz-
zunk létre. E kérdésről véglegesen jelenleg nem lehet 
dönteni, mert a következő félév során a szaktárcák bevo-
násával a Művelődésügyi Minisztérium és az Országos 
Tervhivatal együttesen felülvizsgálja a jelenleg műkö-
dő intézményeket. A felülvizsgálat eredményétől függő-
en dönthető csak el, hogy a jelenlegi intézmények közül 
melyeket kell megszüntetni, illetve mely szakmai cso-
portokban indokolt új felsőfokú technikumi kapacitást 
létrehozni.”47 Az OT-ban már tudták, hogy 1966. III. 
negyedévében kell a kormány elé terjeszteni a felsőfo-
kú technikumok távlati fejlesztési tervét. „Ennek során 
lehet véglegesen nyilatkozni arról, hogy lehetséges-e és 
mely tervidőszakban, új felsőfokú technikumot építeni 
Győrben.”48

44 MOL M-KS 288. f. 5/359. őe. Az MSZMP Politikai Bizottságának 
1965. február 16-i ülése. Az MSZMP KB Tudományos és Közoktatá-
si Osztályának az 1965. február 10-i előterjesztése a Politikai Bizott-
sághoz a Győri Műszaki Egyetem létesítésével kapcsolatos PB-hatá-
rozat végrehajtásáról, 1965. február 10. 

45 MOL XIX-A-16-j 9. doboz. OT elnöki iktatatlan iratok. Az OT Te-
rületi és Szociális Kulturális Főosztály 1965. december 21-i feljegy-
zése dr. Ajtai Miklós elnök elvtárs részére a Győri Műszaki Egyetem 
létrehozásával kapcsolatos problémákról. 

46 MOL XIX-A-16-j 9. doboz. OT elnöki iktatatlan iratok. Az OT Terü-
leti és Szociális Kulturális Főosztály1965. december 21-i feljegyzése 
dr. Ajtai Miklós elnök elvtárs részére a Győri Műszaki Egyetem lét-
rehozásával kapcsolatos problémákról. 

47 MOL XIX-A-16-j 9. doboz. OT elnöki iktatatlan iratok. Az OT Terü-
leti és Szociális Kulturális Főosztály1965. december 21-i feljegyzése 
dr. Ajtai Miklós elnök elvtárs részére a Győri Műszaki Egyetem lét-
rehozásával kapcsolatos problémákról. 

48 MOL XIX-A-16-j 9. doboz. OT elnöki iktatatlan iratok. Az OT Te-
rületi és Szociális Kulturális Főosztály 1965. december 21-i feljegy-
zése dr. Ajtai Miklós elnök elvtárs részére a Győri Műszaki Egyetem 
létrehozásával kapcsolatos problémákról. 
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A Politikai Bizottságot 1965. április 13-án tájékoztatták 
a III. ötéves terv kidolgozásával kapcsolatos teendőkről. 
A néhány évvel korábban megfogalmazott euforikus ter-
vek az 1960-as évek közepére elveszítették realitásukat, 
egy sor kelet-európai országban (köztük Magyarországon 
is) komoly válságjelenségekkel, a növekedési ütem radi-
kális visszaesésével, tőkés relációban állandósuló pasz-
szív külkereskedelmi és fizetési mérleggel, ill. egyre 
veszélyesebb méretű eladósodással kellett szembenézni. 
A Kádár-rendszer legitimitását az emelkedő, de legalább-
is nem csökkenő életszínvonal jelentette. Ezért a társadal-
mi elégedetlenség kockázatát magában hordozó restrik-
ció helyett inkább a beruházási összegeket csökkentették. 
Ezért a győri Műszaki Egyetem megépítését (a Nemzeti 
Színházzal együtt) kihagyták az 1966–1970-es évekre 
vonatkozó ötéves tervből.49 

A Győri Műszaki egyetem ügye 1966 márciusában 
szerepelt utoljára a Politikai Bizottság ülésén. Az appará-
tus azt javasolta, hogy hatálytalanítsák az egyetem léte-
sítéséről szóló törvényerejű rendeletet, mert az új hely-
zetben „megfelelő felsőfokú technikumi, illetve egyete-
mi esti és levelező oktatás esetén – az egyetem létesí-
tésére nincs szükség”. Ugyanakkor nem tartották kizárt-
nak, hogy Győrött szóba jöhet „felsőfokú technikum léte-
sítése”, bár az OT és a KB Államgazdasági Osztálya sze-
rint erről még „korai volna határozni”.50 

A Magyar Közlöny 1966. július 17-i számában jelent 
meg az a törvényerejű rendelet, amely a győri műsza-
ki egyetem létesítését végleg levette a napirendről. A trv. 
egyetlen paragrafusból állt. „A Győri Műszaki Egyetem 
létesítéséről szóló 1963. évi 5. sz. törvényerejű rende-
let hatályát veszti.”51 Ugyanitt látott napvilágot a győri 
műszaki főiskola létesítésére vonatkozó 1012/1966. (VII. 
17.) Korm. sz. határozat, amely közelebbi konkrétu-
mok megjelölése nélkül csupán annyit mondott ki, hogy 

49 MOL M-KS 288. f. 5. cs. 363. őe. Az MSZMP Politikai Bizottságá-
nak 1965. április 13-i ülése. 

50 MOL M-KS 288. f. 5. cs. 390. őe. Az MSZMP Politikai Bizottságá-
nak 1966. március 22-i ülése. 

51 A NET 1966. évi 17. sz. törvényerejű rendelete. Magyar Közlöny, 
1966. július 17. 

Győrött a gyártás és üzemeltetés részegységeinek irá-
nyítására alkalmas szakemberek képzését végző műsza-
ki felsőoktatási intézményt kell szervezni, de az intéz-
mény típusának, a képzés irányának, a felügyeleti szerv 
kijelölésének, a főiskola kapacitásának, a beruházá-
si költség nagyságának a meghatározására az Országos 
Tervhivatal elnöke a művelődésügyi miniszterrel tesz 
javaslatot a képzésben érdekelt miniszterekkel egyet-
értésben.52 

A kormány 1966. szeptember 8-i ülésén döntött az 
1960-as évek elején létrehozott, szétforgácsolt, kis létszá-
mú, a személyi és tárgyi feltételek jelentős részét általá-
ban hiányoló felsőfokú technikumok nagyobb, több karú 
és több szakon oktató főiskolákká történő átszervezésé-
ről vagy azoknak a megszüntetéséről, amelyek a főis-
kolai feltételeknek nem felelnek meg. A kormányhatá-
rozat külön szólt arról, hogy Győrött – a környék ipari 
bázisát figyelembe véve – több szakkal működő műsza-
ki főiskolát kell létesíteni, amely új intézményként a IV. 
ötéves tervben – vagyis 1971–1975 között – kezdi meg 
működését.53 Itt minden bizonnyal figyelembe vették 
Győr-Sopron megye vezetőinek óhaját, akik a Politikai 
Bizottság felé már 1966 januárjában jelezték, hogy a 
Győri Műszaki Egyetem megépítésének elmaradása által 
okozott „politikai hátrányokat” egy gépipari, építőipari és 
textilipari tagozattal rendelkező felsőfokú technikum lét-
rehozásával kellene ellensúlyozni.54 

Ma már tudjuk, hogy a Győri Műszaki Egyetem túl-
méretezett, megalomániás és drága koncepciója megala-
pozatlan, irreális, a valóságtól teljesen elszakadó gazda-
ságfejlesztési elképzelések talaján született. Ezért ebben 
a formában eleve kudarcra volt ítélve. Ha az ország és 
a régió igényeihez méreteiben, képzési szerkezetében és 
költségeiben jobban igazodott volna, talán Győrnek már 
a 20. században lehetett volna egyeteme. 

52 A kormány 1012/1966. (VII. 17.) Korm. sz. rendelete a Győri Mű-
szaki Főiskola létesítéséről. Magyar Közlöny, 1966. július 17. Az öt-
let, hogy Győrött a műszaki egyetem helyett egy új, „többkarú, illet-
ve többszakú nagy műszaki felsőoktatási intézményt” hozzanak lét-
re, már az OMFB 1965. augusztusi összefoglaló jelentésében is sze-
repelt. (MOL XIX-A-16-j Az Országos Tervhivatal elnökeinek iratai, 
15. doboz. Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 1965. augusz-
tusi összefoglaló jelentése a magyar népgazdaság 1980. évi műszaki 
szakemberszükségletéről és ennek fedezetéről.) 

53 A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 3319/1966. sz. ha-
tározata a felsőfokú technikumok működéséről, fejlesztéséről és a 
műszaki főiskolák kialakításáról, 1966. szeptember 8. A határozat 
melléklete tartalmazta a III. ötéves terv során megszűntetésre ítélt 
felsőfokú technikumok listáját. Az új műszaki főiskolák létesítésére 
tartalékolt 400 millió Ft-ból 1966−1970 közötti évekre a Győri Mű-
szaki Főiskola építésének előkészítésére 61 millió Ft-ot szántak. 

54 MOL M-KS 288. f. 5. cs. 385. őe. Az MSZMP Politikai Bizottságá-
nak 1966. január 21-i ülése. 
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WINKLER CSABA

A győri jogászképzés és térségi hatása
A győri jogászképzés történeti előzménye a Győri Jogakadémia, amely a jezsuita rend fennható-

sága alatt, 1718-ban nyitotta meg kapuit, majd Mária Terézia rendelkezése folytán 1776. november 
7-től állami intézményként, a Győri Királyi Akadémia részeként működött tovább. Az Akadémia 
hallgatója volt sok kiváló közéleti személyiség mellett Deák Ferenc, a haza bölcse, Batthyány 
Lajos, az első felelős kormány miniszterelnöke, a tudós Reguly Antal és Mikszáth Kálmán regény-
író. Oktatóként tevékenykedett Győrött Hajnik Imre, Timon Ákos, Karvassy Ágost jogtudós. Az 
Akadémia egy és háromnegyed évszázados működés után – a jogi képesítési követelmények és 
ennek folyományaként a jogászképzés reformja következményeként – 1892-ben szűnt meg. 

Győri Jogakadémia? címmel Kautz Gusztáv nevének említése nélkül 1907. december 25-én 
Apponyi Albert kultuszminiszter kijelentését idézi a Győri Hírlap. Figyelemre méltó az indoklás: 
„Győrött székel hét vármegyének legfelsőbb igazságszolgáltatási fóruma, a nagytekintetű királyi 
ítélőtábla.” A tett, az intézmény visszaállítása elmaradt.

1878-ban és 1883-ban Kautz Gusztáv, a Győri Királyi Jogakadémia akkori igazgatója javasol-
ta a Képviselőház Közoktatási Bizottságának, hogy a harmadik hazai egyetem költséges létesítése 
helyett az akadémiai városokban, így Győrben is fejlesszék a felsőfokú oktatást, s létesüljön itt egye-
tem. Az 1908-as, a harmadik hazai tudományegyetem körüli csatározásokban újra felmerült Győr, 
mint lehetséges helyszín, de a város vezetése nem támogatta az egyetemi képzést sürgető polgárok 
javaslatát. 1920-ban, a Pozsonyi Egyetem felszerelését szállító szerelvény közel egy évig a győri 
vasútállomáson tartózkodott, de a város vezetése ismét tartózkodóan válaszolt a polgárok egyetemet 
óhajtó kérésére. 1963-ban újra felcsillant az egyetemalapítási remény, de kicsinyes városi, ideológiai 
félelmek miatt Győrnek 1968-ban „csak” jogi-igazgatási képzés nélküli főiskolája lett.

Dr. Szekeres Tamás, a Széchenyi István Főiskola főigazgatója 1992. december 29-én bízta meg 
dr. Bihari Mihályt a jogászképzés indításának előkészítésével. Az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Kar Győr városához kötődő vezető tanárainak – dr. Bihari Mihály, dr. Hársfalvi Rezső, dr. Kukorelli 
István, dr. Nagy Tibor Gyula, majd dr. Horváth Pál és az intézményből dr. Szalay Gyula − bevoná-
sával hatékonyan működött a győri jogászképzés ügyében a fővárosi egyetem vezetőit és vezető tes-
tületeit tájékoztató, meggyőző, szervező szakértői csapat.

Felső- és Nyugat-Dunántúl hat megyéjében élt 1990-ben a magyar lakosság mintegy 21%-a. Az 
itt élő fiatalok közül azonban csak nagyon kevesen folytathattak szűkebb pátriájukban felsőfokú 
tanulmányokat. A magyar egyetemisták 4%-a, a főiskolások 16%-a tanult csak e tájakon, s közü-
lük is sokan az ország más részeiből jöttek ide, miközben az itt élő fiatalok, a közeli határok túlol-
dalán élő magyarok széles körű, anyanyelven folytatható továbbtanulási lehetőségekben bíztak. A 
Széchenyi István Főiskola az 1990-es évek közepén a legnagyobb magyar főiskola volt, az oktatott 
szakok száma és a hallgatói létszám tekintetében egyaránt. Sehol másutt nem volt ilyen igényes inf-
rastruktúra egy leendő egyetem létrehozásához. 

A közgazdászképzéshez hasonlóan a Felső- és Nyugat-Dunántúl volt az egyetlen hazai térség, 
ahol nem képeztek jogászokat. A régió az ország legdinamikusabban fejlődő gazdasági övezeteként 
igényelte a nyelveket beszélő, modern gondolkodású jogászokat, akik a szűken vett jogászi szakmán 
túl üzleti, pénzügyi, gazdasági, számítástechnikai, műszaki ismeretekkel is rendelkeznek.

1993. január 20-án hirdette meg a Széchenyi István Főiskola, az Universitas-Győr Alapítvány és 
Győr Város a Széchenyi István Egyetem koncepcióját, s ennek meghatározó pontja a jogászképzés 
újbóli meghonosítása, a jogi kar megalapítása volt.

A győri jogászszak indításának alapdokumentuma az ELTE Állam- és Jogtudományi Karával 
1995-ben megkötött Együttműködési megállapodás. Ebben a nagy hagyományú fővárosi Kar és 
az akkori győri főiskola, valamint az Universitas-Győr Alapítvány vezetői kijelentették, hogy köl-
csönös érdekük a Széchenyi István Főiskola infrastrukturális bázisán, programkihelyezés formájá-
ban Győrött jogászképzést folytatni. Ennek révén csökkenteni lehet az ELTE ÁJK-ra irányuló túl-
jelentkezés mértékét, pótolni a felső-dunántúli térségből hiányzó humán egyetemi képzést, illetve 
annak egyik fontos szakterületét, a jogászképzést. Az akkor hatályos Felsőoktatási törvény 11. §-ára 
épülő együttműködés keretében az ELTE ÁJK vállalta a felelősséget az oktatás tartalmi elemeiért, 
a Széchenyi István Főiskola pedig a szervezési, infrastrukturális és személyi feltételek biztosításá-
ra vállalt kötelezettséget. A képzés az ELTE ÁJK tantervei, tantárgyi követelményei, az oktatásban 
részt vevő vezető oktatók folyamatos kontrollja alatt folyt. Az együttműködés a gyakorlatban bevált, 
s megalapozta a Széchenyi István Egyetem 2002 őszén saját jogon induló jogászképzését.

2000-ben az első végzős évfolyam hallgatói átvehették – az ELTE ÁJK által kibocsátott – dip-
lomát. A képzés megindulását követő években – az alapítók szándékainak megfelelően – kialakult 
egy működőképes egyetemi kar struktúrája, s kicsiszolódtak a helyi viszonyoknak megfelelő okta-
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tási módszerek, együttműködési formák. A hallgatók beilleszkedtek az intézmény életébe, s – külö-
nösen rendkívül aktív kulturális és sporttevékenységük révén – jelentős szerepet vállaltak az okta-
tókkal együtt a város, a térség közéletében. 

A klasszikus bírói, ügyészi és ügyvédi munkahelyek – amelyeknek munkaerő-felszívó ereje 
véges – mellett a gazdálkodó szervezetek (iparvállalatok, kereskedelmi vállalkozások), önkormány-
zatok, intézmények és hivatalok jelentős számú jogi végzettségű szakembert igényelnek. A győri 
jogászképzésben a Gazdaságtudományi Kar oktatói végzik a gazdasági jellegű tárgyak oktatását. A 
képzés során – elsősorban az alternatív és fakultatív tárgyak keretében – mód van színes, sokolda-
lú közgazdasági ismeretek átadására. Különösen széles körű kooperáció alakult ki a posztgraduális 
képzési formákban, ahol a jogászok közgazdasági, a közgazdászok pedig a jogi szakterületen nyer-
hetnek továbbképzést.

A jogászképzés kiemelt céljaként a közel két évtizeddel ezelőtti induláskor is az Európai Unióhoz 
való csatlakozás munkaerő-piaci kihívásaihoz való alkalmazkodás szerepelt. Fiatal, mobil, nyelve-
ket beszélő jogászt, szakjogászt igényelnek az európai uniós intézményekhez funkciójuk révén kap-
csolódó hazai cégek, intézmények is. A térségben, a Bécs, Pozsony, Győr által fémjelzett „arany 
háromszög”-ben különösen nagyszámú gazdasági területen működő jogász kiképzését és munkába 
állását igényli a gazdaság.

Az egyetemi szintű jogászképzés a jogászszakma helyi képviselőinek is lehetőséget ad arra, hogy 
a szakmai közéletben intenzívebben részt vegyenek, szakmai ismereteiket továbbfejlesszék, s a jog-
hallgatók oktatásába bekapcsolódjanak. Azzal tehát, hogy a jogászképzés a jogtudományt a régióba 
vonzotta, olyan lehetőségek születtek, amelyek elősegítik a jogtudomány bázisaitól eddig távol élő 
jogászok képzését és továbbképzését, s az egyetemi oktatás szolgáltatásaiból (konferenciák, speciális 
képzések, könyvtár) is részesülhetnek. 

A jogászképzés a külső környezetre – a térség gazdaságára, a jogászszakma fórumaira, a helyi 
közéletre – való hatása mellett megnyitotta a továbbtanulási lehetőségeket olyan fiatalok számára is, 
akiknek családi háttere, a szülők gazdasági lehetőségei tanulmányaiknak a fővárosban, illetve távo-
labbi városokban való folytatását csak aránytalan áldozatokkal tette volna lehetővé. A jelentkezők, 
a felvettek kiugróan magas számban származnak lakóhelyük szerint a Nyugat- és a Felső-Dunántúl 
térségéből (Győr-Moson-Sopron, Fejér, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém, Zala és Pest megye). 
A térségből érkezik az összes felvételt nyert hallgató háromnegyede. 

A Széchenyi István Egyetem minden szakán kötelező a jogi alapismeretek oktatása, ezen túl-
menően azonban szakjogi oktatás is folyik. A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar megkö-
zelítőleg félszáz jogi tárgyat (gazdasági jog, iparjogvédelem, szociális jog, családjog, fuvarjog 
stb.) oktat a közgazdasági, nemzetközi, egészségtudományi, szociális, mérnöki, műszaki peda-
gógiai, informatikai, zeneművészeti szakokon. Az „átoktatás” nem egyoldalú, mert a társkarok 
oktatói végzik a joghallgatók közgazdasági, egyes társadalomtudományi, statisztikai, számítás-
technikai, idegen nyelvi oktatását.

A győri jogászszakon 2000-től mintegy 700 diplomát adott ki, végzettet avatott jogi doktorrá az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Széchenyi István Egyetem.

Az Egyetem első Doktori Iskolája 2004 februárjában a „Gazdaság, jog, regionalitás és társada-
lom az integrálódó Közép-Európában” címmel indult. A mutidiszciplináris társadalomtudományi 
doktori iskola a közép-európai regionális együttműködési lehetőségek, az ösztönző és a gátló ténye-
zők, a gazdasági, a társadalmi és az intézményi kapcsolatok, az ezeket körülvevő – tágabb értelem-
ben vett – jogi és politikai környezet megismerésére és tudományos igényű vizsgálatára vállalko-
zott. 2007. január 1-jén a Jog- és Gazdaságtudományi Kar funkcióit két önálló szervezeti egység – 
a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar és a Deák Ferenc Állam- és Jogtudomány Kar – vette át. A 
multidiszciplináris keretek között folytatott oktatási és kutatási tevékenység három éve sikeres volt, 
a karok szétválását követően mindkét részről felmerült a saját doktori képzés kialakításának igé-
nye. Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola alapítóinak célkitűzése szerint a doktori iskola nyi-
tott a gyakorlat felé is, hogy a tudományos kutatás eredményeként felhalmozott tudás széleskörűen 
hasznosítható legyen. Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában eddig 12 PhD (a jogelődben 
4) fokozatszerzés és 4 habilitáció volt.

Jelentős az a hatás is, amelyet a jogászképzés kiteljesedése az eredetileg kizárólag mérnöki sza-
kokat gondozó intézmény jellegének alakításában, megváltozásában hozott. Ma már az intézmény 
hallgatói létszámának közel fele nem mérnökhallgató, s az oktatói kar is jelentősen átalakult azzal, 
hogy a humán területek oktatói egyre nagyobb szerepet kapnak az oktatásban. Ez a tény az intéz-
mény külső arculatában, s a humán kultúra területén a városra, illetve a térségre kifejtett hatásában 
jól látható.

A jogászképzés győri meggyökeresedését és értékeit jelzi, hogy 2009-ben a Heti Világgazdaság 
és az Országos Felsőoktatási Információs Központ által jegyzett felsőoktatási rangsorban a 
Széchenyi István Egyetem jogász szakja lett a legjobb, az I. helyezett.
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RECHNITZER JÁNOS

A „győri modell”
Egy kutatási program alapjai és koncepciója1

1 Készült a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 „A Győri Jármű-
ipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze” című kuta-
tási programban.

Bevezetés

A társadalom területi szerkezetének kutatása az elmúlt 
30 esztendőben megerősödött hazánkban. A regioná-
lis tudomány néven összegzett új tudományág intézmé-
nyi keretei kialakultak, így oktatási, kutatási bázisa, pub-
likációs keretei, széles nemzetközi kapcsolatai és beágya-
zottsága, valamint a humánerőforrásai, amelyek a doktori 
iskoláktól az akadémiai minősítésig terjednek. 

Ennek az új tudományágnak a megjelenése a Széchenyi 
István Egyetemen a kilencvenes évek elejére tehető. Első 
fázisban önálló szakirányként, majd mesterszakként és 
a tudományos képzés profiljaként regisztrálhattuk, de a 
tízes évek elejétől fogva érzékelhető, a témában induló 
tudományos kutatások is az egyetem keretein belül szer-
veződtek.

A hely szelleme hatott a kutatási programokra, hiszen 
magának az egyetemnek a tudományos profilja, amely 
a járműiparhoz és közlekedési rendszerek kutatása köré 
szerveződött, természetesen fogadta be, sőt megkövetelte 
ezen szektorok és tevékenységek térgazdasági elemzését. 
Az elmúlt évben zárult program (TÁMOP-4.2.1./B-09/
KONV-2010-0003 „Mobilitás és környezet: Járműipari, 
energetikai és környezeti kutatások a Közép- és Nyugat-
dunántúli régióban”) keretében éppen a járműipar tele-
pítési tényezőit tekintettük át Kelet-Közép-Európában, 
keresve a magyar és térségi pozíciókat, s elemezve a 
beszállítói hálózatok sajátosságait, szervezeti és működé-
si tényezőiket (Rechnitzer–Smahó 2012a; 2012b). Ezek a 
kutatások vezették el a kutatócsoportot ahhoz a tudomá-
nyos kérdéshez, hogy miként szerveződik egy járműipar-
ra épülő körzet, térség, annak milyen gazdasági, társadal-
mi és intézményi, hálózatszervező sajátosságai írhatók le, 
s miként lehet fejlődését különféle eszközökkel befolyá-
solni, alakítani. 

A tudományos kérdések a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/
KONV-2012-0010 „A Győri Járműipari Körzet, mint 
a térségi fejlesztés új iránya és eszköze” című kutatá-
si programban kerültek kidolgozásra és sikeres pályázat 
után 2012 őszén indultak el a kutatások, amelyek befeje-
zése 2014 nyarára várható.

Tanulmányunk célja, hogy elsőként az ipari, gazdasá-
gi körzetek elméleti alapjait villantsuk fel, jelezve ezzel, 
hogy a gazdaságfejlesztésben a térségi tényezők szere-
pe nem elhanyagolható. A továbbiakban arra keresünk 
választ, hogy miért Győrre és térségére fókuszáltuk vizs-
gálatainkat. S végül a kutatási program fontosabb eleme-
it mutatjuk be, ezzel is jelezve a területi elemzések komp-
lex szemléletét, módszereinek összetettségét, s várható 
eredményeit. 

1. A növekedési pólustól az ipari körzetig – 
elméleti kitekintés 

A nagyvárosokhoz kapcsolódó növekedési pólusok 
elmélete a francia Boudeville (1966) művében jelenik 
meg elsőként. Abból indult ki, hogy az ágazati polarizáció 
a gazdaságban egyúttal regionális polarizációhoz is vezet, 
azaz a dinamikus ágazatokat tömörítő központok, nagy-
városok lényegében a terület növekedési csomópontjai-
ként funkcionálnak. Értelmezése szerint a fejlesztési pólus 
olyan centrumtelepülés, ahol a dinamikus ágazatok egész 
rendszere megtalálható. Ezek az ágazatok a gazdasági 
potenciállal rendelkező régió centrumában helyezkednek 
el, s onnan éppen az agglomerációs kapcsolatok révén 
növekedési hatásokat bocsátanak ki a hierarchia alacso-
nyabb szintjén lévő központokra, településekre. A növe-
kedési régiók a központi helyekre vonatkozó elvek alap-
ján kerülhetnek meghatározásra, míg a pólus gazdasági 
hatótávolságát a gravitációs és potenciamodellek segít-
ségével jelölhetjük ki, ahol az egyes települések tömegét 
éppen az áru- és kommunikációs áramlások mennyiségé-
vel ragadhatjuk meg.

A növekedési póluselmélet további kiterjesztésével 
Lasuén (1969) munkásságában találkozunk. Kutatásaiban 
a gazdasági növekedést és az urbanizáció kérdéskörét 
egy dinamikus területi rendszerben kapcsolta össze, és a 
következő megállapításokat tette: 

1. A növekedési pólusban a gazdasági egységeknek 
egy ágazati és egyben regionális klaszterei (fürt, csoport) 
találhatók, amelyeket éppen a regionális szinten jelentke-
ző exporttevékenységek kapcsolnak össze.

2. A növekedési pólus fejlődése azoktól az impulzu-
soktól függ, amelyeket a nemzetgazdaságban jelentkező 
kereslet vált ki. Ezek a hatások végigvonulnak egyrészt az 
ágazati klasztereken, azokban újabb effektusokat gerjesz-
tenek, másrészt pedig eloszlanak a pólusok között is, azok 
versenyképességének megfelelően.

3. A regionális növekedés a pólusokból indul ki részben 
az ágazati, részben a földrajzi perifériák irányába, amiket 
a piaci kapcsolatok rendszere közvetít a telephelyek háló-
zatán keresztül. 

Lasuén (1969) az innovációkban jelöli meg az ágazati 
és regionális klaszterek kialakulásának és egymás közötti 
kapcsolatainak okát. Azt feltételezte, hogy egy országban 
a városhálózat fejlettsége lényegében az innovációk adap-
tálásának időbeli és térbeli lenyomata, s ezek szakaszo-
san jelennek meg, azaz ágazati és regionális klaszterekben 
érvényesülnek. 

Az innovációk terjedésében tehát a városhálózatnak, 
annak felszereltségét kifejező tényezőknek (gazdasági 
szerkezet, intézményi ellátottság, a városi terek haszná-
lata, az életkörülmények minősége) meghatározó szere-
pe van. Ha feltételezzük, hogy az újdonságok a magasan 
fejlett országok kisszámú centrumából indulnak ki, akkor 
az innovációk nemzetközi terjedésére, így azoknak a fej-
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lődő, átmeneti országokban való megtelepedésére is az a 
jellemző, hogy elsőként a fejlett, vagy kellően felszerelt 
centrumok veszik át a növekedést hordozó elemeket. A 
perifériák irányába történő terjedés időtartama nagyobb, 
mint két nemzetközi innovációs fázis között eltelt idő-
szak, így a fejlődő és az átmeneti országok előtt két lehe-
tőség áll:
− A centrumaik adaptálhatnak (befogadhatnak) egy-egy 
új innovációt, azt megtestesítő vállalkozásokat, még mi-
előtt az az egész országban elterjedne. Ennek következté-
ben kettős gazdaság alakul ki, amelyben a centrumok és a 
perifériák között egyre nagyobbak a területi különbségek, 
s azok feloldása nagy távlatokban is kérdéses. 
− A centrumok mindaddig halogatják az innovációk 
adaptációját, amíg az összes országrész megbirkózik 
az előző innováció befogadásával. Ebben a modellben 
még nagyobb lesz a polarizáció a fejlett és a fejlődő, 
átmeneti országok között, így aztán kénytelenek kor-
szerűtlen technológiával folytatni termelésüket.
Lasuén (1973) további vizsgálatai megállapítják, hogy 

a fejlődő vagy átmeneti országok regionális rendsze-
rei az elsőként ismertetett megoldás alapján működnek, 
azaz kisszámú centrumban koncentrálódnak az újdonsá-
gok, a gazdasági növekedés hatására a területi különbsé-
gek nem csökkennek, hanem nőnek, miközben a város-
hálózat hierarchikus jellege tovább erősödik. Az újdon-
ságok viszont a meglévő regionális szerkezeten futnak 
végig, így a kialakult térszerkezet hosszú távon rögző-
dik, ami a regionális egyenlőtlenségek tartós fennmaradá-
sát eredményezi. 

A növekedési pólusok elmélete erősen kötődik az ipar 
koncentrációjához, az ipari bázisoknak egy-egy központ-
ba való tömörüléséhez, valamint ahhoz a termelési rend-
szerhez, amelyet a fordista tömegtermeléssel jellemez-
hetünk (Dusek 1999). A vállalati rendszerek működé-
se és szervezése ebben a struktúrában a vertikális integ-
rációra épült, a teljes termelési rendszert magába foglal-
ta, s azoknak csak elkülönült, döntően termékközpon-
tú elemeit telepítette ki más központokba vagy telephe-
lyekre. A múlt század kilencvenes éveiben a fogyasztási 
igények megváltozása, a globalizáció előretörése, a tech-
nikai, technológiai újítások látványos megjelenése, az új 
piacok felfutása, valamint a termelési költségek szükség-
szerű csökkentése alapvetően átalakítja a termelési rend-
szereket. A posztfordista termelés és egyben vállalatirá-
nyítás már hálózatokban gondolkodik, már kitelepíti a ter-
melés egyre nagyobb hányadát, s a központok csak össze-
szerelik, építik a terméket, s egyben rendelkeznek annak 
fejlesztési eszközeivel és intézményeivel. A posztfordista 
termelés átalakítja a növekedési pólusokat is, hiszen a ter-
melési tényezők egyértelmű koncentrációja helyett magá-
nak a termelésnek az irányítása, annak fejlesztése, jövő-
beli irányainak meghatározása már a centrumok felada-
ta, s azokhoz, azok mellett, az esetek többségében térben 
is közel létrejön a beszállítói hálózatok rendszere (Begg 
1994; Benko 1997; Grosz 2000). Már a tudás, az isme-
retek válnak a centrumszervezés alapelveivé, s az ezek-
hez kapcsolódó intézmények (egyetemek, kutató-fejlesztő 
intézmények, innovációs közvetítő és támogató rendsze-
rek és szervezetek, speciális szolgáltatásokat nyújtó gaz-
dasági egységek stb.) felerősödnek (Buzás 2000).

A hálózati jelleg fokozatosan kialakul, megteremtőd-
nek az együttműködések és egymásra épülések új for-

mái, amelyeknek egységei a globalizált rendszerek révén 
egymástól nagyon távol kerülhetnek, de folyamatos kap-
csolatban állnak egymással, kölcsönösen igénylik egy-
más működési tereit (Castells 2005). Míg mások, éppen 
a helyi adottságok (földrajzi helyzet, felhalmozott isme-
retek és munkakultúra, speciális infrastruktúra, termelési, 
szolgáltatói miliő, fejlesztést segítő intézményi és támo-
gatási környezet) kedvező volta miatt bizonyos földraj-
zi terekben koncentrálódnak, vagy éppen a meglévő köz-
pontokat újítják meg, azok funkcióit szélesítik, teremtik 
meg számukra a térbeli együttműködés új formáit. 

Az ipari körzetek tehát már egy szélesebb gazdasági 
profilra épülnek, amelynek a tudás és az ismeretek jelen-
tik az alapját, a térbeli kapcsolatok többszintűek, távoli 
centrumokkal, termelési központokkal éppen úgy együtt-
működnek, mint a közelükbe vonzott, megtelepített, vagy 
éppen funkciókat váltó gazdasági és szolgáltatói egysé-
gekkel (Becattini–Bellandi–De Propris 2009). A körzet 
magában hordozza a globalizáció és a lokalitás dialekti-
káját, hiszen a helyi erőforrások felhasználásához siker-
rel használja a világrendszerek nyújtotta lehetőségeket, 
s közben azokba visszahelyezi vagy integrálja a helyi 
tényezőket, azok folyamatos megújítása mellett. 

2. Elméletek a gyakorlatban – 
    bukások és újrakezdések 

A növekedési póluselmélet képezte alapját a francia 
regionális politikának a hatvanas és hetvenes években 
(Rechnitzer 1998). Ennek hatására alakult ki a francia-
országi nagyvárosok tudás- és gazdasági bázisa (egyete-
mi hálózat, tudományos parkok, kutatóintézetek telepíté-
se, korszerű technológiát működtető vállalkozások letele-
pedésének támogatása, városrehabilitációs programok). A 
francia modell sikeresnek volt mondható, hiszen elérték, 
hogy közel két évtized alatt (lényegében a kilencvenes 
évek elejére) a nagyvárosi hálózat megerősödjön, annak 
versenyképessége emelkedjen, egyben a regionális szer-
vező funkciók is létrejöjjenek. 

A magyar területi politika is kísérletet tett a növeke-
dési pólusok kialakítására (Rechnitzer–Smahó 2011). Az 
1971-ben elfogadott, majd csak egy évtizedig funkcioná-
ló Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepcióban 
fogalmazódott meg a főváros, Budapest mellett az öt 
nagyváros (Győr, Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc) 
kiemelt felsőfokú központi szerepe, s az ahhoz kapcso-
lódó intézményrendszer meghatározása. Ezek a fejlesz-
tések részben jártak sikerrel, a gazdasági környezetben 
bekövetkezett változások, a politikai rendszer átalaku-
lása, s magának az önkormányzatiságnak a megjelené-
se, de az újabb központok felzárkózása (Székesfehérvár, 
Kecskemét, Nyíregyháza) is egy differenciáltabb nagyvá-
rosi szerkezetet alakított ki az ezredfordulóra (Rechnitzer 
2002). 

A nagyvárosok szerepe felértékelődik az ezredforduló 
után, hiszen a fejlesztéspolitika új utakat keresett, s ebben 
érdemleges kitörési irány lehetett volna a regionális köz-
pontok célirányos fejlesztése.2 Nincs új a nap alatt, hiszen 
harmincöt évvel a régi koncepció után ismét a hazai regi-
onális központokra irányult a figyelem. Már korszerűbb 

2 A Magyar Tudomány 2007. évi 6. számában szerkesztésem alapján ezen 
fejlesztési rendszerről és a központokról tematikus szám jelent meg. 
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alapokra épülve, az ipari körzetek elméletéhez kapcso-
lódó hálózati elvet érvényesítő nagyvárosi komplex stra-
tégiák kidolgozását és megvalósítását szorgalmazták, s 
azok finanszírozási alapját az Európai Unió kohéziós for-
rásaiban látták a tervezők. A kidolgozott hét fejleszté-
si koncepció (Győr, Pécs, Szeged, Miskolc, Debrecen, 
Veszprém−Székesfehérvár, Budapest) a tudásra helyez-
te volna a megújítás irányait, így egy-egy nagyváros 
specialitásait erősítette volna meg, keresve a kitöré-
si pontokat részben a gazdasági bázis tartós fejleszté-
séhez, részben pedig a térségszervező (körzetszervező) 
funkciók kiépítésével, azok megerősítésével vagy újra-
építésével. A „pólusfejlesztés” hirtelen fellobbanó láng-
ja (2004–2005) gyorsan elaludt, más elvek alapján tör-
tént a 2007–2013 közötti uniós időszak forrásainak ter-
vezése és felhasználása.3 

A város, a nagyváros szerepe az európai fejleszté-
si politikában nem gyengült, sőt az elmúlt évtizedben 
folytatott kutatások egyértelműen igazolták, hogy a 
városi rendszerek és terek azok, amelyek nélkül nincs 
jövő, csak ezen központokra épülve lehet a kohézi-
ós politikát megújítani (Helyünk és jövőnk Európában 
2011; Iván 2011). A 2014–2020-as időszakban az euró-
pai fejlesztési politika fókuszába került tehát a város, 
a nagyvárosok, ezekre a centrumokra kell és lehet új 
programokat kidolgozni, amelyekkel az erőforrása-
ik teljesebb hasznosítását lehet elérni, egyben európai 
szintű, de a világversenyben is érvényesülő adottságai-
kat kiemelten fejleszteni. 

A kör bezárult, a növekedési pólusok, majd azokra 
épülő ipari körzetek ismét a kutatás és a fejlesztés közép-
pontjába kerültek, így nemcsak Európa sikeresebb felé-
ben, hanem nálunk is nagyobb figyelmet és koncentrált 
kutatási kapacitásokat kell ezen központok és térségeik 
vizsgálatára fordítani. 

3. Miért Győr? 

Győr és térsége4 Magyarország legdinamikusab-
ban fejlődő övezete. Győr megyei jogú város, egyben 
Győr-Moson-Sopron megye székhelye. A város mind 
Budapesttől, mind Bécstől 120 kilométerre fekszik, a 
szlovák fővárostól pedig 80 km-re. Győr és a térség fővá-
rosai (Bécs, Pozsony és Budapest) gyorsforgalmi köz-
úti, vasúti és vízi közlekedési kapcsolattal rendelkez-
nek. A város közelében két nemzetközi repülőtér (Bécs, 
Pozsony) és kikötő (Rév-Komárom) is található. 

A város közlekedési kapcsolatai kiválóak. A település 
két (IV., VII.) európai közlekedési folyosóban helyezke-
dik el. Az Észak-Dunántúl gazdasági életét meghatáro-
zó közlekedési főútvonalak a városból indulnak ki, illetve 
érintik azt. Győr rendelkezik regionális repülőtérrel (Pér) 
és kikötővel (Gönyű).

3 Hozadékok azért keletkeztek. Mindegyik nagyvárosnak, majd később 
városnak is el kellett készítenie az Integrált Városfejlesztési Tervét, 
amelyben a városi rendszerek komplex értelmezésére törekedtek a ter-
vezők, s több nagyvárosban, köztük Győrben is ezen terv alapján tör-
tént a fejlesztések megindítása. 

4 Térség alatt a város körül kialakult 60−100 km-es vonzáskörze-
tet értjük, ennek súlyponti városai: Komárom, Tatabánya, Veszprém, 
Pápa, Kapuvár, Mosonmagyaróvár, s az országhatáron túl kiterjedő-
en Dunaszerdahely, Rév-Komárom. A térség pontosabb lehatárolása az 
elemzés első fázisában megtörténik. 

A rendszerváltoztatás gazdasági traumái viszonylag 
kedvező helyzetben érték a várost; előnyös földrajzi pozí-
ciójának és sokrétű gazdasági szerkezetének köszönhe-
tően gyors fejlődésnek indulhatott a kilencvenes évek-
ben. Győr a külföldi tőke kedvelt célállomásává vált, ami 
új iparágak megjelenésével tovább diverzifikálta a város 
gazdaságszerkezetét. Világcégek telepedtek meg a város-
ban, kapcsolódva az Audihoz beszállítóként, de jelen van-
nak a fejlett technológiai szintet képviselő külföldi és 
hazai kis- és középvállalkozások is. 

Az iskolavárosi jelleg erős, Győr a Dunántúl egyik 
középiskolai központja. Az 1977-ben megalakult 
Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola képzé-
si kínálata az elmúlt évtizedekben folyamatosan bővült, 
2002-ben pedig létrejött a Széchenyi István Egyetem. 
Az egyetemen a meghatározó műszaki tudományok mel-
lett gazdaságtudományi, jogi, zene- és egészségtudomá-
nyi oktatás is zajlik, jelenleg 22 alap- és 18 mesterszakon, 
három doktori iskolában. A győri felsőoktatási intézmé-
nyek hallgatóinak létszáma megközelíti a tizenhétezer főt. 

Győr és a Nyugat-Dunántúl régió másik négy nagyvá-
rosának hasonló mutatókkal történő összevetésénél egy-
értelmű Győr vezető helyzete, az ellátottsági mutatói szin-
te minden szférában magasabbak, mint a többi régióbe-
li megyei jogú, vagy felsőoktatással is rendelkező város 
esetében. Egyedül a vezető oktatók arányában és az MTA 
köztestületi tagok (tudományos minősítéssel rendelke-
zők) esetében van enyhe lemaradása Soprontól, de az 
összes megújítást hordozó tényezőben Győr előnye már 
kiugró, a többi hazai regionális központhoz, fejlesztési 
pólushoz hasonlóak az értékei.

Egyértelműen leszögezhető, hogy Győr felzárkózott a 
tradicionális magyarországi regionális központokhoz, az 
erős gazdasági potenciálja megindította a felsőoktatás és 
a kutatásfejlesztés új rendszereinek kiépülését. Mindezt 
ösztönzi, hogy a gyakorlati innovációs folyamatot szerve-
ző és alakító, egyben az új technológiákat képviselő gaz-
dasági és fejlesztő szervezetek nagy számban megtalálha-
tók a városban.

Győr fejlesztésének célja, hogy a Bécs−Pozsony−
Budapest kelet-közép-európai fejlődési övezet alközpont-
jaként olyan regionális centrummá váljon, amelyben a 
tudást szolgáló intézményrendszer egyre teljesebb kiépí-
tésével folyamatos megújításra kerülnek a meglévő ipari, 
technikai adottságai. Cél, hogy a város intézményrend-
szere képes legyen segíteni az Észak-Dunántúl térségé-
nek integrációját az új európai fejlődési övezetbe, s ezt 
az integrációt egy, a városi környezetet fenntartó, egyben 
adottságait növelő fejlesztés teremtse meg, aminek révén 
vonzó életkörülmények biztosíthatók a városban és a tér-
ségében élőknek. 

Az innovációt a fejlődés fókuszába helyező várospoli-
tika iránya, hogy megteremtődjenek az ipar és a szolgálta-
tások folyamatos megújításának feltételei. Ehhez kedve-
ző feltételeket nyújt a városban koncentrálódó, ezen szek-
torokhoz erősen kötődő tudásbázis, egyetemi képzés és 
kutatásfejlesztési potenciál. A fejlesztéspolitika eredmé-
nyei révén egy olyan növekedési centrum alakulhat ki az 
Észak-Dunántúl térségében, amely alkotó része lehet az 
európai regionális központok hálózatának, s képes egyben 
a régió egészében további dinamikus fejlődést indukálni. 

Győr tradicionális ipari központ, amely a kilencve-
nes években képes volt önerejéből modernizálni a gaz-
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daság szerkezetét. A korábban is meghatározó járműipa-
ri szerkezet megújításra került azáltal, hogy a német Audi 
AG tulajdonában lévő Audi Hungaria Motor Kft. 1994-
ben motorgyárat létesített a városban. A gyár napjainkban 
kettőmillió gépjárműmotort állít elő, hamarosan 100 ezer 
gépjármű összeszerelése történik meg, s ennek révén is 
egyre több korszerű ipari és szolgáltató egység telepszik 
meg a városban és térségében. Győr folyamatosan építette 
ki regionális szolgáltató funkcióit, ami felölelte az egye-
temi szintű oktatást, az egészségügyet, a kereskedelmet, a 
magas szintű üzleti és technológiai szolgáltatásokat, vala-
mint a kulturális kínálatot és a sporttevékenységeket.

A város jövőbeli fejlődésében új súlypontok alakultak ki. 
Az első, hogy az egyre látványosabban szerveződő Bécs–
Pozsony–Győr fejlődési övezet részének tekinthető, ahol új 
típusú hálózati együttműködések jöhetnek létre. Csak Győr 
képes a maga logisztikai bázisával, intézményi adottságai-
val és koncentrálódó tudásszintjével, egyre látványosabban 
formálódó felsőoktatásával és kutatásfejlesztési bázisaival 
integrálni Észak-Dunántúlt, annak gazdaságát és település-
hálózatát ebbe az új európai fejlődési övezetbe. 

A másik fejlődési súlypont, hogy az egyre szélesebb 
kapcsolatokkal rendelkező lokális és regionális gazda-
ság újabb és újabb igényeket fogalmaz meg a szelle-
mi erőforrások iránt, ezért azok működési feltételei-
nek – mind a szakképzés, mind pedig a felsőfokú kép-
zés, valamint a kutatás–fejlesztés–innováció – javítása 
tehát elkerülhetetlen. 

Harmadik súlypont, hogy megnőtt az igény a városi 
környezet átalakítására, annak felzárkóztatására, részben 
az európai regionális központok szintjére, részben pedig 
új elemek megjelentetésével (kulturális szolgáltatások fej-
lesztése) az életminőség javítására. 

A város tehát egy új innovációs pályához érkezett, 
amelyben a fejlesztés irányai az alábbiakban határoz-
hatók meg: 

• a tudásbázisok és a tudás intézményrendszereinek
  kiépítése;
• a technikai bázist szolgáló új szolgáltatások fejlesztése;
• a regionális együttműködések skáláinak szélesítése;
• és a városi miliő és környezet új elemeinek megte-
 remtése. 
A fejlesztés a fenti négy alrendszerhez kapcsolódó 

vezérprojektekben valósul meg, amelyek természetesen 
egymásra is jelentős hatással vannak, ennek következté-
ben kölcsönös szinergiát nyújtanak a város jövőjéhez. 

4. A program – 
kutatási irányok és várható eredmények 

Az európai fejlesztési trendek (Területi Agenda 2020), 
a hazai fejlesztési irányok (Új Széchenyi Terv, Széll 
Kálmán Terv 1 és 2, Magyar Növekedési Terv), továbbá a 
város és régiója által generált folyamatok együttesen lehe-
tőséget nyújthatnak arra, hogy alapkutatás igényével feltá-
rásra kerüljön hazánkban egy gazdasági, ipari – kiemelten 
járműipari – orientációjú növekedési központ működése, 
annak fejlesztését és térbeli hatásait alakító tényezők rend-
szere. A kutatás éppen egy sikeres, funkcióiban gazdag, 
termelési bázisában haladó, térségi kapcsolataiban szer-
teágazó – járműipari – ipari körzet elemzésen keresztül 
kínálhat új közelítéseket a hazai és nemzetközi fejlesztési 
politikának, annak elméletéhez és gyakorlatához. 

A kutatás két szinten valósul meg, így a célok is ezek-
ben a dimenziókban érvényesülnek. 

Az elméleti szinten cél a növekedési központ, majd 
ipari körzet, mint új térségformáló és fejlesztő rendszer 
elméleti modelljének alapos, szakszerű leírása. Ennek a 
leírásnak tartalmaznia kell azokat a sajátosságokat, ame-
lyek a közép-európai térségben érvényesülnek, kiemel-
ten a gazdasági szerkezetre és városhálózat adottságaira, 
valamint a terület- és településfejlesztés eszköz- és intéz-
ményrendszerére. 

Az elméleti kutatásoknak választ kell adni a növekedé-
si pólusok fejlődési folyamataira, azok belső tartalmainak 
változására, arra, hogy azok kialakulását, majd növeke-
dését milyen tényezők motiválják, miként határozhatóak 
meg a fejlődési szintek. Az átmenet a növekedési pólus és 
az ipari körzet között milyen tényezőkre vezethető vissza, 
s ebben milyen nemzetközi sajátosságok ismerhetők fel. 

Kimutatható volt a korábbi kutatásokban, hogy az 
állam szerepet játszhat a pólusok, majd a körzetek szerve-
ződésében, ezeknek a beavatkozásoknak a kutatása szin-
tén az elméleti blokk része. Felmerül annak kérdése, hogy 
milyen szabályozási modellek alkalmazhatóak, s hol jele-
nik meg a lokális szintek szerepe, azokban a governance 
(kormányzás) jellegű beavatkozások keretei, de intézmé-
nyi bázisait is vizsgálni szükséges.

Az európai városhálózatban át kell tekinteni a kelet-
közép-európai nagytérség városi szerkezetét, keresve a fej-
lődési azonosságokat és különbözőségeket. Egyben ele-
mezni a kelet-közép-európai városhálózatban az ipari 
bázisra épülő nagyközpontok helyzetét, összehasonlítva 
azok adottságait, értékelve versenyképességüket, meghatá-
rozva azokat az ipari potenciálokat, amelyek a jelenben és 
a jövőben (következő 10–15 évben) meghatározhatják fej-
lődésüket. 

Az elméleti kutatások között vizsgáljuk a gazdasá-
gi fejlődés és a növekedési pólusok, ipari körzetek kap-
csolatát, annak egymásrautaltságát, kölcsönös determi-
nizmusait. Modelleket állítunk fel a városfejlődést moz-
gató tényezők rendszerére, azok függőségi viszonyaira, 
belső kapcsolataik rendszerére, illetve az egymás közötti 
függőségi viszonyok ábrázolására. A modellekkel fejlesz-
tési szcenáriók kidolgozására is törekszünk, hogy egzakt 
módon levezethetők legyenek a kutatás más szegmensei-
ben meghatározott beavatkozások hatásai, eredményessé-
gük, vagy éppen negatív következményeik. 

A kutatás tehát egy magyar nagyváros példáján model-
lezi az ipari – járműipari – orientált fejlesztés lehetséges 
irányait és akciótereit. Ezzel a fejlesztéspolitika rádiuszát 
tágíthatja, annak új megoldásokat, technikákat kínálva. 
Itt kell megemlíteni várható tudományos eredményként a 
területi együttműködés – városi, térségi kormányzás – új 
intézményi modelljeinek bemutatását, amelyek vonatkoz-
hatnak a közszolgáltatások szervezésétől kezdve a térségi 
erőforrások újszerű hasznosításán át egészen a tervezési 
és fejlesztési rendszer intézményi keretéig. A kutatás több 
térségi együttműködési modellt dolgoz ki, amelyek segít-
hetik a fejlesztés – ezen belül a terület- és városfejlesztés 
– hatékonyságának növelését, s ezzel az elaprózott forrá-
sok, intézmények kedvezőbb felhasználását. 

Az elemzések bázisul szolgálhatnak a 2014–2020-as 
európai uniós tervezési időszak tudományos megalapozá-
sához, éppen ennek az új területi szerveződési formának 
a feltárásával, működésének és fejlesztési orientációjának 
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leírásával. Alkalmasak lehetnek a kutatási eredmények 
arra, hogy a térség egészére, annak belső (intraregionális), 
valamint határon belüli és kívüli (interregionális) kap-
csolatairól olyan megállapításokat, ajánlásokat tegye-
nek, amelyek hozzájárulnak a tervezés megalapozásá-
hoz, annak részben módszertani, részben tartalmi kiszé-
lesítéséhez. 

A kutatás empirikus – a győri járműipari körzetre irá-
nyuló – szintjének céljai három dimenzióban foglalha-
tóak össze.

Az első az ipari – járműipari – körzet, valamint az ahhoz 
kapcsolódó növekedési póluskutatás és az arra épülő fej-
lesztések módszertanának kidolgozása. Tekintettel arra, 
hogy hazai regionális tudományi alapkutatások még nem 
foglalkoztak komplex közelítésben a növekedési pólu-
sokkal és azokra épülő ipari nagycentrumok szerkezeté-
vel és térségi hatásaival, így kidolgozásra kerül ezen terü-
leti szerkezetek elemzési rendszere, valamint annak tesz-
telése révén más nagyvárosok esetében is alkalmazható 
vizsgálati eljárások. 

Ebben a blokkban kell megemlíteni azokat a kutatáso-
kat, amelyek Győr és térségének feltárására vonatkoznak. 
A modern, ipari Győrre vonatkozó történeti kutatások, így 
döntően a 20. századi fejlődési folyamatok elemzése inkább 
mozaikszerű volt, mint rendszerezett. Rendelkezünk ugyan 
ismeretekkel a város és térsége történeti trendjét alakító 
tényezőkről, azonban ezek alaposabb, igényesebb feltárása 
nem történt meg. Csak közelítően ismertek a belső erőfor-
rásokat mozgató tényezők történeti gyökerei, így a tudáster-
melés és -átadás rendszerei, az ipari, gazdasági kultúra ter-
jedésének technikái és azok közvetítői, vagy a megújítást 
ösztönző magatartások jellege és mozgatórúgói. Ezek nél-
kül a „győri modell” nem érthető meg és nem dolgozható 
ki alakításának iránya és menete. 

Nagy jelentőséget tulajdonítunk a város és térsége tár-
sadalmi szerkezete vizsgálatának. Az elmúlt harminc 
évben nem végeztek mélyreható társadalomszerkezeti 
elemzéseket ebben a régióban, így a kutatás nemcsak egy 
hiátust pótol, hanem egy átalakuló, a gazdasági és társa-
dalmi folyamatokra gyorsan és hatékonyan reagáló térség 
szerkezeti keresztmetszetét készíti el a megfelelő mélysé-
gű felmérésekkel, vizsgálatokkal. 

A második cél magának a Győri Járműipari Körzetnek 
a feltárása, tudományos leírása, erőforrásainak értékelése, 
a város és térsége kapcsolatrendszerének meghatározása, 
az együttműködések szervezeti, intézményi és finanszíro-
zási kereteinek kijelölése, s végül egy új típusú – térsé-
gi szintű – tervezési és fejlesztési rendszer sarokpontjai-
nak kidolgozása. 

Ebben a kutatási metszetben kiemelten kell kezelni 
azokat a vizsgálatokat, amelyek az ipari körzet lehatá-
rolására vonatkoznak, kiterjedve a gazdasági funkciók-
tól kezdve a szociális és közszolgáltatási szerepkörökön 
át egészen a képzés és az oktatás funkcióinak térségalakí-
tásáig. Mind módszertani vonatkozásban várunk új ered-
ményeket, mind pedig a konkrét térség vonatkozásában, 
hiszen az elemzések bármelyik szintje, dimenziója arra is 
szolgál, hogy bővítse a regionális tudomány eszköztárát, 

de más központok, s azok térségeinek esetében is sikerrel 
alkalmazhatóak legyenek.

Az empirikus kutatások harmadik célja térségi szin-
tű kutatási és oktatási együttműködések tesztelése, majd 
ezek alapján azok tartalmi, intézményi kereteinek megte-
remtése. A kutatás lehetővé teszi, hogy a térségben a kuta-
tási, felsőoktatási, önkormányzati, gazdasági, szakmai és 
tudományos szervezetek témában érintett szereplői hatá-
ron belül és kívül folyamatosan kommunikáljanak, új 
együttműködéseket generáljanak. Ezzel kívánjuk megte-
remteni az alapját egy társadalomtudományi kutatómű-
hely-hálózatnak, amely jelenleg is hiányzik a térségben. 

Az egyetem alapvető missziója a tudományok művelé-
se és fejlesztése, egyben a tudományos bázisok kiépítése, 
azok működtetése, a közöttük lévő kapcsolatok erősítése 
és folyamatos életben tartása. A program kiváló lehetősé-
get nyújt arra, hogy a Széchenyi István Egyetem bázisán 
a társadalomtudományokban is érdemleges eredmények 
szülessenek, s létrejöjjön egy nemzetközi és hazai szinten 
is minősített kutatási potenciál.
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tárgyalt. A javaslatot a Művelődési Minisztériumhoz továbbította a főiskola vezetése. 
1989. április 7. A művelődési miniszter – a Főiskolai Tanács javaslatát megvizsgálva – 

a SZIKTMF egyetemmé válását nem tartotta időszerűnek. 
1990. június 6. Az Universitas–Győr Alapítvány alapító okiratának aláírása. 
1991. május 13. A Főiskolai Tanács döntése szerint megalakult az Informatikai és a 

Közgazdasági Intézet. 
1993. január 20. A Széchenyi István Egyetem koncepciójának ismertetése a helyi társada-

lom és a felsőoktatási szakma meghatározó személyiségeinek közreműködésével. „A jö-
vendő győri egyetem nem létezhet a helyi társadalmi, gazdasági elit támogatása nélkül” 
– fogalmazták meg a koncepciót kidolgozó egyetemi vezetők, a meghívott vendégek. 

1993. február 11. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése 200 millió Ft-os támogatást 
szavazott meg az Universitas–Győr Alapítvány részére, hogy a Széchenyi Egyetem 
szervezése a tervezett ütemben haladjon. 

1993. szeptember 29. Az MKM vezetői a SZIF-en tartott tanácskozáson megerősítet-
ték, hogy indokolt a város törekvése egy egyetem létrehozására. 

1995. szeptember 21. 103 évvel a Győri Királyi Jogakadémia megszűnése után, az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar programkihelyezé-
seként újra indul Győrben a jogászképzés.

1995. december 18. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház és intézményünk megalapítja 
az Egészségügyi és Szociális Intézetet.

1996. Az Audi Hungaria Motor Kft., az Opel Szentgotthárd Kft. és a Rába Járműipari 
Holding Nyrt. járműipari képzési szakterületen practing gyakorlatorientált mérnök-
képzési programot indít.

1996. augusztus 1. Az intézmény új szervezeti egysége a Zeneművészeti Intézet.
1999. május 4. A Magyar Országgyűlés – a felsőoktatási törvényben meghatározott 

feltételek 2002. június 30-ig történő teljesülése esetén – támogatja, hogy Győrben 
egyetem legyen.

2001. december 11. A Magyar Országgyűlés e napon hozott döntésével 2002. január 
1-jével megalapította a Széchenyi István Egyetemet.

2004. szeptember.  A doktori képzés kezdete. Megkezdte működését a Multi-
diszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola.

2004. szeptember. Intézményünk rendezte a XV. Asztalitenisz Egyetemi Világbajnokságot.
2006. szeptember 1. Megkezdte működését az Egyetemi Hangversenyterem az egykori 

zsinagógában.
2007. december 11. Együttműködési megállapodás az Audi Hungaria Motor Kft.-vel 

a Belső Égésű Motorok Tanszék megalapításáról, a kapcsolatok kiszélesítéséről és 
intenzitásának fokozásáról.

2009. október 31. Az INNO-Share és az Új Tudástér projektek indítása, ünnepélyes 
alapkőletétel. Az egyetem EU-s forrásból 15 milliárdos, a cégekkel való együttmű-
ködés keretében további 10 milliárdos programot valósított meg 2012 végéig.
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Szá munk szer zõi

Czigány Tamás építész 1955-ben született Győrött. 
1985-től a Magyar Építőművészek Szövetségének, majd 
a Magyar Építészek Kamarájának és Szövetségének 
tagja. 1980-tól 1986-ig az Észak-dunántúli Tervező Vál-
lalat (GYŐRITERV) építész tervezője. 1986-tól 1995-ig 
a DIMENZIÓ Tervező Kft. alapító tagja és vezető terve-
zője. 1993-tól a Széchenyi István Főiskola külsős okta-
tója. 1995-től a CZITA Építész Iroda Kft. alapítója és 
cégvezetője. 1995-től a Széchenyi István Főiskola tudo-
mányos főmunkatársa. 1997-től a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Építész Kamara tagja. 1999-ben DLA mesterfo-
kozatot ért el. 2000-től az Építész Mesteriskola mestere. 
2003-tól egyetemi docens, 2008-tól tanszékvezető a Szé-
chenyi István Egyetem Épülettervezési Tanszékén. Díjai: 
Pro Architectura-díj (1994, 2005, 2012); Ybl-díj (1999); 
„A Megye Építészetéért” díj (2008); Média Építészeti 
Díj (2009 és 2011); Kotsis Iván Emlékérem (2009); AIT 
Award 2012 (2012). Főbb megvalósult munkái: Apor 
Vilmos Katolikus Iskolaközpont, Győr, Marcalváros, 
1992−93; Szent Anna Otthon, Győr, Marcalváros, 1998; 
Diákkápolna, Pannonhalmi Bencés Gimnázium, 1997; 
Garzonház, Győr, Zöld utca, 1998; Kápolna, Tihanyi 
Bencés Apátság, 1998; Idősek Otthona, Mosonmagya-
róvár, 2000; Pannonhalma, Bazilika előtti tér rendezése, 
2000; 2x44 lakásos lakóépület, Győr, Zöld utca, 2001; 
Bartók Béla Megyei Művelődési Központ rekonstrukci-
ója, Győr, 2002; DATACON irodaépület és gyártócsar-
nok, Győr, Ipari Park, 2002; 70 lakásos garzonház, Győr, 
Marcalváros, 2002; Szent Imre-templom urnakert, Győr, 
2003; Borászat, Pannonhalmi Bencés Főapátság, 2003; 
Műemléki rekonstrukció és lakóépület, Mosonmagyaró-
vár, 2004; Idősek otthona, Veszprém, 2005; Többfunk-
ciós kulturális és közösségi tér, Győrszentiván, 2007; A 
Szent Imre-templom liturgikus terének átalakítása, Győr, 
2007; Széchenyi István Egyetem Építész Műteremház, 
Győr, 2008; Széchenyi tér, komplex térrendezés, Győr, 
2009; Biomassza fűtőmű, Pannonhalmi Bencés Főapát-
ság, 2009; Zarándokház és erdei kápolna, Pannonhalma, 
Cseider-völgy, 2010; Turisztikai fogadóépület, Tihanyi 
Bencés Apátság, 2011.

Honvári János történész 1953-ban született a Nyírség-
ben. 1976-ban közgazdász, 1980-ban bölcsészdiplomát 
szerzett. Egyetemi tanulmányainak befejezése óta meg-
szakítás nélkül a felsőoktatásban dolgozik. Közgazdász 
doktor, a történelemtudomány kandidátusa, történelemtu-
dományokból habilitált a Pécsi Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karán. Tanít a Széchenyi István Egye-
tem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájá-
ban. Több évtizede kutatja a 20. századi magyar gazdaság 
történetét, és foglalkozik Győr két világháború közötti és II. 
világháború utáni történetével is. Öt monográfia szer-
zője, társszerzője, szerkesztője, nevéhez több mint száz 
tudományos közlemény fűződik. Mestertanár, két alkalom-
mal egyetemi publikációs nívódíjat kapott, a gazdálkodá-
si szakos hallgatók 2002-ben és 2003-ban az év oktatójá-
nak választották, 2003-ban Kari-díjban részesült. Fonto-
sabb munkái: XX. századi magyar gazdaságtörténet. Aula 
Kiadó, Budapest, 2006; Európa gazdaságtörténete, elekt-

ronikus jegyzet, Győr, 2006; Magyarország gazdaságtör-
ténete Trianontól a rendszerváltásig. Aula Kiadó, Buda-
pest, 2005; A gépállomások története 1947–1964 (A gép-
állomások és a magyar mezőgazdaság gépesítésének tör-
ténete 1947–1964) Távtan, Budapest, 2003; Kis magyar 
ipartörténet. A győri szeszgyár története. 2. átdolgozott 
kiadás. Glória Kiadó, Budapest, 1995; Győr és vidékének 
munkásmozgalma a gazdasági világválság idején. 1929–
1933. Győr, 1981 (Gecsényi Lajossal közösen).

 
Ittzés Gergely fuvolaművész 1969-ben született Győ-

rött. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen diplomá-
zott 1992-ben, ezután a nemzetközi Prágai Mozart Aka-
démián tanult, majd a kanadai Banff Centre for the Arts 
ösztöndíjasa volt. Legmeghatározóbb mestereinek Matuz 
Istvánt, Auréle Nicolet-t, Rados Ferencet és Kurtág Györ-
gyöt tekinti. Számos mesterkurzuson vett részt, hazai 
és nemzetközi versenyek díjazottja. 2001-ben Liszt-díj-
jal tüntették ki. 2009-ben „A többszólamú gondolko-
dás szerepe a fuvolajátékban” c. disszertációjával dok-
torált. Koncertjei és mesterkurzusai mellett lemezfelvé-
teleket készít, kottákat publikál, tk. saját kísérleti fuvo-
laműveit. A kétszólamú fuvolajáték fejlesztésében elért 
eredményeit Flouble néven, szoftverformában tette közzé 
2012-ben. Európa legtöbb országában, valamint Kanadá-
ban, Amerikában, Brazíliában és a Távol-Keleten is ven-
dégszerepelt, nemzetközi fuvolafesztiválok gyakori ven-
dége. A kortárs zenét játszó UMZE kamaraegyüttes ala-
pító tagja, a hagyományos és modern fuvolarepertoáron 
kívül improvizációval is foglalkozik. A német Lexikon 
der Flöte külön szócikkben foglalkozik munkásságával. 
1996 óta tanít a Széchenyi István Egyetemen.

Koppány Attila festőművész 1947-ben született 
Enyingen. Diákéveit Székesfehérváron töltötte, ahol a 
Derkovits Képzőművészeti Körben ismerkedett meg a 
festészet alapjaival. Első mestere Ballagó Imre festőmű-
vész, aki korábban a Képzőművészeti Főiskolán Szőnyi 
István tanársegédje volt. Alapos képzőművészeti képzést 
a Műegyetem Építészmérnöki Karának Rajz- és Formais-
meretek Tanszékén és annak műtermeiben kapott 1966–
1971 között. Mesterei Boross Géza és Máriási (Masznyik) 
Iván festőművészek voltak. Első önálló tárlatát Budapes-
ten dr. Pogány Frigyes professzor, az Iparművészeti Főis-
kola főigazgatója nyitotta meg. 1973 óta tagja a Kép-
zőművészeti Alapnak (ma MAOE). A Széchenyi István 
Egyetemen – ahol jelenleg is egyetemi tanárként oktat – 
ő szervezte meg és alakította ki az építészhallgatók művé-
szeti képzését, amely hat féléven keresztül folyik a Rajz és 
kompozíció tantárgycsoport keretében. Összesen 45 önál-
ló tárlaton mutatta be műveit, legutóbb Franciaország-
ban Sochaux-ban. Legjelentősebb szakmai sikere az „In 
Memoriam 1956” 2. Országos Képzőművészeti Kiállítás 
fődíja volt. Tagja a Magyar Képző- és Iparművészek Szö-
vetségének, a Magyar Festők Társaságának, a Magyar Víz-
festők Társaságának, a Művésztanár Társaságnak és a Szé-
kesfehérvári Művészek Társaságának. Művei számos köz- 
és magángyűjteményben megtalálhatók. A Magyar Nemze-
ti Galéria gyűjteményében négy alkotása van.
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Kottmayer Tibor 1964-ben született Győrben. A 
Révai Miklós Gimnáziumban érettségizett. Magyar–nép-
rajz szakon diplomázott 1989-ben, majd 1998-ban a BME 
műemléki szakmérnöki képzését végezte el. 2000 óta 
főállásban népi építészetet, építészettörténetet és műem-
lékvédelmet tanít a győri Széchenyi István Egyetemen.

Radosza Attila képzőművész 1965-ben született Győ-
rött. A Magyar Képzőművészeti Főiskolán diplomá-
zott sokszorosító grafika szakon 1987-ben. Ezt követő-
en itthon posztgraduális képzésen, a göteborgi egyetemen 
pedig művészeti kurzuson vett részt. 1987-ben Kondor 
Béla-díjat kapott, 1989–92-ben Derkovits-ösztöndíjban 
részesült. 1990-től 2004-ig a Magyar Alkotóművészek 
Egyesületének választmányi tagja volt. 1998-ban a Raab-
art csoport egyik alapítója. 1992-től a Győri Tánc- és 
Képzőművészeti Szakközépiskolában tanított, a képző-
művészeti tagozatot vezette. 2003-ban a „Szabadság és 
korlátok a nonfiguratív festészetben” c. disszertációjával 
doktorált a Pécsi Tudományegyetemen. Önálló és csopor-
tos kiállítások résztvevője Európa-szerte. 2008 óta docens 
a Széchenyi István Egyetemen.

Rechnitzer János közgazdász 1952-ben született 
Héderváron.  A Széchenyi István Egyetem egyetemi taná-
ra, általános és tudományos rektorhelyettes. Egyetemi 
tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-
tudományi Karán végezte (1971–1975). Az MTA Dunán-
túli Tudományos Intézetében kezdett dolgozni, kutatásai a 
térbeli gazdasági folyamatok elemzésére irányultak. Egye-
temi doktor (1979), majd a közgazdaságtudomány kandi-
dátusa (1984). 1986-ban megalapította az MTA Regionális 
Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos 
Intézetét, amelynek igazgatója volt 2006-ig. Az MTA dok-
tora címet 1994-ben nyerte el az innovációk térbeli terjedé-
sének vizsgálatával. 1996–2008 között az MTA Regionális 
Tudományos Bizottsága elnöke, 1993–2010 között a Tér 
és Társadalom főszerkesztője volt. 2009-ben a Miskolci 
Egyetem tiszteletbeli doktorává avatták. Jelenleg az MTA 
közgyűlési képviselője (2009–2012). Többször jelölték az 
MTA levelező tagjának. 

2002–2008 között dékán a Széchenyi István Egyetem 
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karán, majd 2008-tól 
rektorhelyettes. 2004-ben megalapítja a Széchenyi Ist-
ván Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori 
Iskoláját, amelynek jelenleg is vezetője. 

Kutatási területe a gazdaság térbeli összefüggéseinek 
tanulmányozása, az innovációk terjedésének gazdasági, 
társadalmi, intézményi feltételei, a területi tervezés rend-
szere, valamint a területi politika elméleti alapjai, gyakor-
lati megvalósítása. Az elmúlt években fordult a figyel-
me a felsőoktatás és a területi fejlődés összefüggései felé. 
Újabban a járműipar területi összefüggéseit vizsgálja, 
jelenleg a győri járműipari körzet sajátosságait elemző 
kutatócsoportot vezeti. Eddigi tudományos munkássága 
során 350 közleménye jelent meg, publikációra több mint 
2000 hivatkozást regisztrált. Hobbija a műgyűjtés, külö-
nösen a geometrikus és absztrakt képzőművészeti alko-
tások magyar és külföldi művészektől. A műgyűjtésről 
mint szenvedélyről egy könyvet jelentetett meg.  Köny-
vei: Területi stratégiák, 1998; Regionális gazdaságtan 
(Lengyel Imrével) 2004, 2009; Területi politika (Smahó 
Melindával), 2011; Régiók és a nagyvárosok innováci-

ós potenciálja Magyarországon. (Szerk. Grosz András-
sal), 2005; Szétszakadás vagy felzárkózás. A térszerke-
zetet alakító innovációk, 1993; Járműipar és a regioná-
lis versenyképesség (Szerk. Smahó Melindával), 2012; 
Járműipari beszállítói hálózat Kelet-Közép-Európában 
és Magyarországon, 2012; Unirégió. Egyetemek a határ 
menti együttműködésben, (Szerk. Smahó Melindával) 
2007; Szerkezeti változások a regionális gazdaságban, 
2001; Dialógus a regionális tudományról. (Szerk. Rácz 
Szilárddal), 2012; Nyugat-Dunántúl. A Kárpát-medence 
régiói (szerk.) 2007; A regionális tudomány két évtizede 
Magyarországon, (Szerk. Lengyel Imrével), 2008; (Mű)
gyűjteni, de hogyan? Egy csodálatos szenvedély anató-
miája és technológiája, 2002; Die Charakteristiken des 
Übergangs in der Regionalstruktur Ungarns, 1999.

Ruppert István orgonaművész 1954-ben született  
Balatoncsicsón. Szülei 1962-ben Győrbe költöztek, hogy 
zenét tanulhasson. Zongoratanulmányait magánúton 
végezte, a győri Bencés Gimnáziumban érettségizett. 
1980-ban a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnö-
ki Karán végzett, utána 3 évig kezdő mérnökként dol-
gozott a Győri Állami Építőipari Vállalatnál. Az orgoná-
val a műegyetemi évek alatt találkozott. Gergely Ferenc 
tanácsára jelentkezett a Zeneakadémiára. 1987-ben orgo-
naművészi, valamint zeneelmélet-szolfézstanári diplo-
mát szerzett. A Zeneakadémia elvégzése után párhuza-
mosan kezdett tanítani a ZTI Győri Tagozatán zeneel-
méletet és szolfézst, valamint a Zeneakadémián orgona 
főtárgyat. 1998-tól a Széchenyi István Egyetemen dolgo-
zik egész állásban és Budapesten mellékállásban. Győ-
rött 1995-től, az orgonaszak elindítása óta orgona főtár-
gyat is tanít. 2004-ben előadóművészi DLA fokozatot 
szerzett. Rendszeresen részt vesz a hazai koncertéletben, 
elsősorban kortárs hazai zeneszerzők műveinek tolmácso-
lásával. Számos kortárs magyar orgona- és orgonakísére-
tes mű bemutatóján játszott. Több alkalommal fellépett a 
„Korunk zenéje” kortárs művészeti fesztiválon. Lemez-
felvételei jelentős hányadát is a kortárs művek teszik ki. 
16 CD-felvételen játszott szólistaként és kamarapartner-
ként. 1990 óta nagy gyakorisággal szerepel Európa jelen-
tős hangversenysorozatain, az Ibériai-félsziget és a Bal-
kán államain kívül valamennyi országban fellépett. Sok-
szor koncertezik az Amerikai Egyesült Államokban, de 
játszott Brazíliában, Oroszországban és Japánban is. 
Angol és német nyelven több neves külföldi (Finnország, 
Németország, Dánia, Japán, Brazília, USA) egyetemen 
tartott előadásokat a magyar orgonaépítészet- és orgona-
zene történetéről, valamint Liszt Ferenc orgonaműveiről. 
Előadóként és vizsgáztatóként részt vesz az LFZE-n folyó 
DLA-képzésben.  Szervezője volt 1993-ban és 1999-ben 
a budapesti, 1997-ben a győri nemzetközi orgonaverse-
nyeknek. A Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zene-
művészeti Intézetében 2006 óta látja el az igazgatói teen-
dőket. Több zenei verseny és fesztivál zsürijébe hívták meg 
(1993 – Szekszárd, 1995 – Győr, 1997 – Győr, 1999 – Sal-
gótarján, 2005 – Hannover, Szakközépiskolai Országos 
Orgonatalálkozó 2007, 2010, 2013). 1996 óta szervezi a 
győri Szentlélek-templom orgonahangverseny-sorozatát. 
Tanári munkájának elismeréseként 1994-ben a Zeneaka-
démián Rektori dicséretet kapott, 2003-ban a Szerzői Jog-
védő Hivatal a kortárs magyar zene itthoni és külföldi ter-
jesztéséért Artisjus-díjban részesítette. A magyar orgona-
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kultúra amerikai terjesztéséért és koncertjeiért, előadása-
inak sikere eredményeként az Amerikai Orgonista Társa-
ság New Jersey-i szervezete „Performer of the Year 2004” 
elismerést adományozott neki. Művészi és zenei közéle-
ti munkája elismeréseként 2005-ben Győr város vezeté-
se ezüst emlékérméjével tüntette ki. 2007–12 között tagja 
volt a Magyar Akkreditációs Bizottság Művészeti Szakbi-
zottságának. 2012-ben habilitált a Zeneakadémián,  egye-
temi tanári kinevezést kapott.

Szabó Balázs muzikológus 1970-ben született Szé-
kesfehérváron. Zenei tanulmányait a helyi zeneiskolá-
ban, majd 1985–89 között a veszprémi Zeneművészeti 
Szakközépiskolában folytatta hegedűszakon, ahol Kováts 
Péter és Káté István növendéke volt. Az érettségit köve-
tően 1989-től 1993-ig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főis-
kola (ma: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem) Győri 
tagozatán Pothof Csaba osztályába járt, 1993-ban itt sze-
rezte meg „Hegedűtanár és kamaraművész” diplomá-
ját. Ugyanebben az évben Székesfehérvárra visszatérve 
a Hermann László Zeneiskola és Zeneművészeti Szak-
középiskola először szerződéses, majd 1994-től kineve-
zett tanára lett, valamint 1993–1995 között az Alba Regia 
Szimfonikus Zenekar tagja. 1995-ben felvételt nyert a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi 
szakára, ahol többek között Kroó György, Somfai László, 
Tallián Tibor és Dobszay László voltak tanárai. 2000-ben 
summa cum laude minősítéssel védte meg muzikológus 
és zeneirodalom-tanári diplomáját Bartók Hegedűverse-
nyéről írott szakdolgozatával. Fő kutatási területe Bartók 
életműve, emellett zeneesztétikai és egyházzenei témák-
kal is foglalkozik. Kutatási programjainak támogatásá-
ra 2001–2003-ban három alkalommal nyerte el a Kodály 
Zoltán Zenei és Alkotói Ösztöndíjat. Zeneakadémiai dip-
lomája megszerzése után 2000–2001-ben a budapesti 
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában tanított 
zeneirodalmat. 2002 szeptemberében meghívást kapott a 
győri Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművé-
szeti Intézetébe, ahol zenetörténetet, magyar zenetörténe-
tet és esztétikát oktat és speciális kollégiumokat (opera- és 
oratóriumtörténet, jazztörténet) vezet. A székesfehérvári 
Hermann László Zeneiskolában és Zeneművészeti Szak-
középiskolában jelenleg a szakközépiskolai osztályok 
zeneirodalom-tanára, valamint a 2000-ben általa alapított 
Musica Bella Vonószenekar művészeti vezetője. 1994 óta 
a székesfehérvári Református Egyházközség kántoraként 
a Budai úti református templomban folyamatos egyházze-
nei szolgálatot végez. A Fejér megyei Hírlap zenekritiku-
sa, 2002 februárjától rendszeresen publikál kritikákat és 
beszámolókat zenekari és kamarazenei hangversenyekről, 
operaelőadásokról. 2007 óta a Sukorói Zenei Nyár feszti-
vál művészeti vezetője. 

Szakál Gyula történész, politológus 1957-ben szüle-
tett Győrben. Egyetemi tanulmányait a Debreceni Kos-
suth Lajos Tudományegyetemen és az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen végezte. Történettudomány-
ból 2001-ben szerzett PhD fokozatot. Négy évig taní-
tott a Hild József Építőipari Szakközépiskolában, majd 
1987-től a Széchenyi István Főiskola, majd a Széchenyi 
István Egyetem tanára. Főbb kutatási területe a vállalko-
zástörténet és annak győri vonatkozásai, a politikai maga-
tartás és értékek, valamint legújabban a társadalmi tőke 

különböző aspektusai. Mindezek összegzéseként a társa-
dalmi konfliktusokkal és azok megoldási módjaival kez-
dett foglalkozni a középkortól egészen napjainkig. Kuta-
tásaiba sok hallgatót von be, és az eredményeket több kur-
zuson ismertette a Kautz Gyula Közgazdasági Szakkollé-
giumban. 1990-től a Műhely folyóirat szerkesztője, ahol 
elsősorban a történettudományi tanulmányokat gondozza. 
Tevékenysége sikereként a periodikára felfigyeltek a tör-
ténésztársadalom képviselői. Több különszám és tanul-
mány került fel a vezető egyetemek tananyagainak sorá-
ba. Vezető szerkesztőként tevékenykedett és tanulmányt 
írt a „Polgárosodás és modernizáció a Monarchiában” 
(1993) és a „Magyarország Európában” (1996) temati-
kus összeállításban. Szerkesztőként, illetve tanulmány-
íróként támogatta a „Gyermek” (1999) és „Az otthonos 
város” (2006) tematikus számokat. 1988-ban az Országos 
Egyesülettörténeti pályázaton első helyezést ért el. 2006-
tól a Hannah Arendt Egyesület ösztöndíjasaként több 
alkalommal dolgozott a berlini Wann-See kutató- és okta-
tási intézetben. 2007-ben Izrael állam ösztöndíjasaként a 
jeruzsálemi Yad-Vashem Intézetben dolgozott. A közel-
múltban a város két ünnepi közgyűlésén szerepelt előadá-
saival. 2010-ben a település máig tisztelt és ismert polgár-
mesteréről, Zechmeister Károlyról emlékeztek meg. (A 
tisztelgő előadás címe: A város és polgárai Zechmeister 
Károly polgármester tevékenysége idején). 2011-ben 
Győr szabad királyi várossá válásának ünneplésekor a 
település modellváltási sikereiről beszélt. Tevékenysé-
gének méltatásaként több városi és megyei elismerésben 
részesült (Dr. Kovács Pál-emlékplakett, Bisinger József-
emlékérem, Deák Ferenc-emlékérem. Kötetei: Túlélési 
stratégiák, hatalmi manipulációk a szlovákiai magyarság 
körében (1997); Vállalkozó győri polgárok (2002); Karri-
erek és életstratégiák… (2003); A civil szektor szerepe a 
társadalmi tőke képződésében (2006). Díjai: A Veszprémi 
Akadémiai Bizottság „Az év kutatója” díja (1998); Szé-
chenyi István Egyetem Publikációs nívódíja (2002).

Szoboszlai-Kiss Katalin filozófiatudós 1973-ban 
született Szilágysomlyón. 1994−2001 között végezte 
filozófiai tanulmányait: latinszak, ógörög specializáció 
(Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar). 
2001–2004 között doktori képzésen vett részt az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem Filozófiatudományi Dok-
tori Iskolájában. 2001-től a Széchenyi István Egyetem 
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar (és elődin-
tézménye, a Jog- és Gazdaságtudományi Kar) Jogelméle-
ti Tanszékének, 2004-től Jogtörténeti Tanszékének meg-
bízott óraadója, 2010-től egyetemi adjunktusa, 2012-től  
docens. 2004–2010 között a Pannon Egyetem Antropo-
lógia és Etika Tanszékének egyetemi tanársegéde volt. 
Tudományos fokozata: PhD, filozófiatudomány, 2008. 
Kutatási területe: hellenisztikus kor kultúrája és filozófiá-
ja, állam- és jogbölcselet, etika. A Magyar Filozófiai Tár-
saság, az Ókortudományi Társaság, az MTA II. Történe-
lem- és Filozófiatudományi Osztály köztestületi tagja. A 
Jog – Állam – Politika c. folyóirat felelős szerkesztője. A 
hellenizmus és a kései antikvitás filozófiája és vallástör-
ténete program pályázatának első helyezett ösztöndíjasa 
volt 2000-ben. A Magyar Filozófiai Társaság Cogito-díját 
2008-ban kapta meg, az év legjobb filozófiai disszertáci-
ójáért. Önálló kötete: Poszeidónosz – Töredékek és kom-
mentár (2009)
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Tolnay Imre képzőművész, művészeti író 1968-ban 
született Győrben. A budapesti Képző- és Iparművésze-
ti Szakközépiskola tervezőgrafikus szakán végzett, majd a 
Magyar Képzőművészeti Egyetem képgrafikaszakán dip-
lomázott 1992-ben. Mesterei Baranyay András, Kocsis 
Imre és Pásztor Gábor voltak. 1997–2000 között a Pécsi 
Tudományegyetemen  Keserű Ilona festőosztályán DLA- 
(doktori) képzésre járt, fokozatát 2003-ban szerezte. 1991 
óta vesz részt a hazai és külföldi kiállításokon, szimpó-
ziumokon (Ausztria, Csehország, Egyiptom, Finnország, 
Franciaország, Hollandia, Horvátország, Japán, Korea, 
Lengyelország, Németország, Macedónia, Olaszország, 
Románia, Szlovákia, Szlovénia, Svájc, Taiwan, USA), 
eddig több mint száz csoportos és mintegy negyven egyé-
ni kiállításon szerepelt munkáival, és húsznál több nem-
zetközi szimpóziumon vett részt itthon és külföldön. 
Festészettel, grafikával, fotográfiával, művészeti publi-
cisztikával és tervezőgrafikával is foglalkozik. Egyete-
mi docens. A Széchenyi István Egyetem építészképzé-
sén és a Győri Tánc- és Képzőművészeti Középiskolában 
tanít. Művei megtalálhatók több hazai és külföldi köz- és 
magángyűjteményben.  

Varga Balázs történész 1977-ben született Győrben. A 
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 
2000-ben okleveles történelemszakos középiskolai tanár, 
míg 2001-ben szociológusdiplomát szerzett. 2009-ben 
doktorált az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szoci-
ológia Doktori Iskolájában. Disszertációjának címe: Az 
1945–1956 közötti győri politikai és közigazgatási veze-
tőréteg társadalmi összetétele és életútjai. Fő kutatási 
területei: társadalomtörténet, ifjúságszociológia, média-
szociológia és a szegénységvizsgálat. Számos publikáci-
óval rendelkezik az említett diszciplínákban. Az elmúlt 
években több nemzetközi projektben és kutatásban, illet-
ve pályázatíró képzéseken vett részt. Jelenleg a Nyugat-
magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karának 
adjunktusa, a Drámapedagógia szakirányú továbbképzé-
si szak szakfelelőse, az MTA VEAB Szociológiai Mun-
kabizottság tagja. 2012-től vesz részt a Széchenyi Ist-
ván Egyetem által elnyert pályázati projektben, melynek 
címe: Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új 
iránya és eszköze. Az Alapok a múltból című részterület 
egyik kutatója, kidolgozója.

Winkler Csaba 1956-ban született Veszprémvarsány-
ban. A győri Révai Miklós Gimnáziumban érettségizett. 
A Szombathelyi Tanárképző Főiskolán, majd az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 
magyar nyelv és irodalom, oktatástechnológia, közmű-
velődés szakokon szerzett diplomát. 1981-től a Széche-
nyi István Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola, 
majd a Széchenyi István Egyetem munkatársa. 1990-
től sajtó-, majd kommunikációs titkár, a Marketing és 
Menedzsment Tanszék óraadó tanára. A Széchenyi István 
Egyetem történetének dokumentátora, kutatója.

Winkler Gábor építész 1941-ben született Szombat-
helyen. Sopronban nevelkedett, építészmérnöki diplo-
máját 1964-ben a Budapesti Építőipari és Közlekedési 
Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán szerezte. 1964–
1967 között Győrben a Bartók Béla út, Szabolcska utca 
és Ipar utca építésvezetője, majd 1967–1981-ig a Győri 
Tervező Vállalat építész tervezője. 1981–1989 között a 
Győr-Sopron Megyei Tanácsi Tervező Vállalat, majd a 
Hungaro Austro Tervező Kft. vezető tervezője és város-
rendezője. 1964-ben kandidátusi, 2004-ben MTA dokto-
ri fokozatot szerez. 1995-től a Soproni Egyetem, 2006-
tól a Széchenyi István Egyetem habilitált egyetemi taná-
ra. Vendégoktató Erdélyben, Lengyelországban, Horvát-
országban és Szlovákiában, Győrben francia, spanyol, 
litván és török építészhallgatókat tanít. 1991-től Pápa 
város főépítésze. Pápa műemléki belváros helyreállításá-
nak terve az 1970-es évektől történeti szemléletet hozott 
a magyar urbanisztikába. Megírta Sopron 19. századi épí-
tészettörténetét: munkája példaként szolgál e korszak 
hazai építészeti értékeinek felkutatásában. Építészettör-
téneti kutatásai kapcsán javaslatot tett a 19. század épí-
tészetének újszerű periodizációjára. A legújabb kor épí-
tészeti emlékeinek védelmére kidolgozta a „helyi véde-
lem” módszerét, melyet 1998-ban belefoglaltak „az épí-
tett környezet alakításáról és védelméről” szóló törvény-
be. Munkatársaival kiemelkedő fontosságú történelmi 
együttesek, műemlékek helyreállítását tervezte Győr-
ben, Sopronban, Pápán és Mosonmagyaróváron. Félszáz 
városrendezési terve mellett közel száz épülete és nagy-
számú műemléki helyreállítása valósult meg. Pápa belvá-
rosának helyreállítási tervét 1980-ban Ybl Miklós-díjjal, 
tudományos és oktatói munkáját számos szakmai kitün-
tetéssel jutalmazták. Sok tanítványa van, közülük eddig 
tizenketten szereztek PhD fokozatot. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Építészettörténeti és Elméleti Bizottságá-
nak tagja, 2000-től 2006-ig elnöke. 2003-tól három évig 
az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke, máig a 
Város- és Faluvédő Szövetség alelnöke. Huszonöt köny-
vet, közel száz könyvfejezetet, háromszázötven tudo-
mányos cikket publikált magyar, angol, német és spa-
nyol nyelven. Grafikáit folyóiratok közlik, Ausztráliá-
ban készített fényképfelvételeivel nemzetközi pályázatot 
nyert. A hazai és európai szakmai közélet aktív résztve-
vője. Sikeresen képviseli hazánkat a világ építészeti éle-
tében, az Alpok-Adria Munkaközösségben és az Europa 
Nostra-ban. 2012-ben Párizsban, az UNESCO palotájá-
ban az ICOMOS tiszteletbeli tagjává választották. Ered-
ményesen működik közre országhatárokon átívelő kuta-
tások szervezésében, javaslatára eddig huszonhét hazai 
műemlék-helyreállítás részesült Europa Nostra-díjban. 
Hat földrész harminchat országát látogatta meg, tapaszta-
latait előadásokban népszerűsíti és tanulmányokban dol-
gozza fel. 
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