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A„A„A„AAAA kk k kkiiaiaiaddvdváánányy y – amamiitit a a KK K dededvevess OlOlOlvava ósósó a a kk kezezébébébenen t tarartt – azazzazalll aaa cécéécécécéc l-l-ll-l
llalalaaall jjött létre, hogy bemutassa a Széchenyi István Egyetemmeennnn n
mmmmműűködő kiterjedt civil szférát. Intézményünkben ugyanis számmoossss
jjjóóll működő civil kezdeményezés létezik, melyek célja az egyyee----
tteemmi polgárság igényeinek kiszolgálása, a hallgatói élet színnee---
ssíttése, a közösségi élet felpezsdítése valamint a sport és kultúúrraaaa 
nnnéépszerűsítése. A Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület céljaa aaaa 
kkkiaadványban szereplő civil szervezetek – (Győri Egyetemért Köözz---
hhhaasznú Egyesület, Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, Egyetemmmii 
HHHaallgatói Rendezvényszervező Iroda,  Hallgatói Információs éésss 
SSSzzolgáltató Központ, Karrier Iroda,  Bridge Hallgatói és Oktattóóii 
KKKluub, Hallgatói Motorfejlesztő KHE, Széchenyi István Egyeteemmmm 
SSSpportegyesülete, Egyetemi Zenei Alapítvány, Arrabonus Diák éésss 
IIffjúúsági Közhasznú Egyesület, Universitas - Győr Alapítvány, Unni---
vvvveersitas  - Győr Nonprofit Kft) – rövid és áttekinthető bemutatássaaa, 
aaa szervezetek céljainak, fő tevékenységüknek, rendezvényeineekkkk 
aaa megismertetése. A kiadványtól azt várjuk, hogy elősegíti aaaa 
sszééleskörű társadalmi párbeszéd indulását a régió felsőoktatási iinn---
ttéézzményeiben működő civil szervezetek között. Ennek érdekébeennnn 
aaazz egyes szervezetek fontosabb elérhetőségeit is feltűntetjükk..””

RRRáámháp Szabolcs
eeeellnnök
GGyGyGyGyyG őrőrő ii EgEgyeyetetemémértrt K Közözhahaszsznúnú E Egygyesesülületet
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AA A GyGyőri Egyetemért Közhasznú Egyesület 2000 ősze óta áll az egykyko-o--o
rrii főiskola, ma már egyetem szolgálatában. A szervezet a Széchenyyii 
Isstván Egyetem hallgatóságának segítése céljából jött létre, azonn-
bban több éves sikeres tevékenysége alatt számos olyan rendezvényyt t
szervezett meg illetve bonyolított le, melyek alapján egyértelműenn 
oországos hatókörű szervezetnek minősül. Az Egyetemi Hallgatói Önn-
kkormányzattal karöltve, a hallgatók és Győr város lakóinak igényeiit
kkielégítve, valósítja meg hagyományteremtő rendezvényeit, melyree 
aaz ország szinte minden megyéjéből érkeznek résztvevők. A GYEKEE 
kkezdetektől fogva törekszik a jó kapcsolatok fenntartására, így aaz 
oország számos civil szervezeteivel, egyesületeivel, alapítványokkaal
éés az egyetemekkel együttműködik.
AAz egyesület alapítói és tagjai legfőbb feladatuknak a Gyermekk-
éés Ifjúságvédelmet érzik. Minden évben több jótékony programoot 
iss szervez, mint például a véradás, vagy egyéb adománygyűjtéss. 
FFontosnak tartják a győri diákság kulturális életének fellendítésétt; 
aa nevelést, oktatást, képességfejlesztést célzó programok, illetvee 
hhagyományteremtő kulturális és szórakoztató rendezvények megg-
szervezését, és abban való közreműködést, lehetővé téve ezzel aa 
teehetséges diákok jutalmazását, bemutatkozását is. Az egyesüleet
oolyan oktatási és prevenciós tevékenységeket kíván végezni; menn-
táálhigiéniás egészségvédelmi programokat lebonyolítani, mellyeel
aaz ifjúság figyelmét kívánja felhívni a helytelen életmód, magatarr-
táási formák és egyéb egészségkárosító hatások veszélyeire, ennekk 
éérdekében fórumokat, előadásokat szervez és tart, nevelő hatásúú 
ccikkeket publikál az Egyetem hallgatói lapjában. Az egyesület too-
vvábbi  célja a szociálisan rászorult diákok segítése, pályázatok kiíráá-
sával és programok szervezésével, ezen kívül ápolni kívánja a határonnn
iinnnen és túlműködő hallgatói kapcsolatokat más Főiskolákkal ééss
EgEggE yeyetemekkel.
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ELÉRHETŐSÉG
 9026 Győr Egyetem tér 1. 
 Tel/Fax:  +36-96/613-640
 E-mail:    gyeke@infoart.hu
 Honlap:  http://gyeke.szeportal.hu

AA A GYGYEKE az alábbi szervezetek működését segíti és támogatja:
-- Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
- Egyetemi Hallgatói Rendezvényszervező Iroda
- Hallgató Információs és Szolgáltató Központ (Kisház)
- Karrier és Öregdiák Iroda
- Bridge Hallgatói és Oktatói Klub
- Győri Kredit
-- Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság
- - - KoKoK llllégéggiuiumimi S Stútúdidióó.
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AAA A A A SSzSzzécéchhenyii IIstváán E Egyetem H lalllgatóiói Ö Ö knkor ámányzata, az E Egyetem vezetőőségégévévé elelelelle   
ééééss oktatóival közös együttműködésben tevékenykedik már több mint 10 évveee.. 
TTTTiTissztségviselőinek száma meghaladja a 200 főt, mely a hallgatók által választootttt
kkkéépviselői szinttől a HÖK elnökéig terjed. Hierarchikus felépítése igazodik az Egyyee--
tteemm felépítéséhez, így minden egyetemi szinten megtalálható a megfelelő haalll--
ggaatói képviselet. Továbbá kapcsolódó szervezetei, részönkormányzatai vannaakk,,
mmmeelyek működését és munkáját segíti, koordinálja.
AAAA Hallgatói Önkormányzat küldetése, hogy a hallgatók érdekeit legjobb tudásaaa
sszzeerint, egységesen, objektíven képviselje. Ezen alapvető érdekképviseleti funnkk--
ccióóján túl, nagy figyelmet fordít a hallgatók egyre inkább kiszélesedő igényeineekkk 
kkkieelégítésére a szolgáltatások körének kibővítésével, színvonalának emeléséveell..  
CCCéélja ezáltal a hallgatói élet minőségének javítása, az egyetemen eltöltött évek ééll--
mmméényekben gazdaggá tétele, melynek megvalósításában a Győri Egyetemért Köözz--
hhhaasznú Egyesületre, valamint az Uniklub Kft.-re támaszkodik.  
AAAA ssokrétű szolgáltatás és az érdekképviseleti tevékenység mellett lehetőségeiheezz
mmméérten segíti és támogatja a hallgatók egyéni, illetve csoportos kezdeményezéseeitt,,
leeggyen szó akár szakmai, akár szabadidős tevékenységről. Emellett a változó iggéé--
nnnyyekhez igazodva évről évre kreatív ötletekkel frissíti palettáját a szórakozást célzzóóó
ppproogramok terén. Ennek ékes példája a palacsintasütési rekord, mely egyetemünnkkk
hhhaallgatói és Hallgatói Önkormányzatának tagjai révén dőlt meg 2010-ben.
AAAA sszervezet gördülékeny működésébe, a szervezett programokba és a szolgálttaa--
ttáássok színvonalának és mennyiségének növelésébe fektetett munka és idő akkkoorr 
ttéérrül meg igazán, ha hallgatóink évek múltán is szívesen gondolnak vissza az egyyee--
tteemmen eltöltött évekre. 

AAAA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI KÖZÖTT A KÖVETKEZŐKET MINDENKÉPP MEEGGG 
KKKEELL EMLÍTENI

•• Hallgatói érdekek vélemények képviselete különböző Fórumokon (Szenátuuss,, 
KKKaari Tanács, Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság), illetve részvétel a hallgatókkaatt 
ééériintő szabályzatok kialakításában 
•• Hagyományteremtő, hagyományőrző hallgatói rendezvények szervezéseee 
((SS(( zzakestek, Szakestélyek, Selmeci Hagyományokra épülő Gyártós Szakestéélyyy,, 
kkököökk zözöz s egyetemi rendezvények az Egyetemi Hallgatói Rendezvényszervező Irodádávvaaaalll l 
ésésésssééé  aa a a a GG GGyőyőyőyy riri E Egygygyetetememérértt KöKözhzhasasznznúú EgEggyeyey slslülületettete )l)l))
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ELÉRHETŐSÉG
 
 9026 Győr Kálóczy tér 6. 
 Tel/Fax.: +36-96/503-440
 E-mail:    hok@sze.hu

•• • •  SzSz kakmaii programokk éés szakkm iai k konfferenciáiákk szerve ézése ( (GéGépépészszzs --
mmmméém rnök Hallgatók Országos Konferenciája, Baross Gábor Szakmai Konferenciiaa,a  
TTTTTéésztahídépítő Házibajnokság)
•• Szolgáltatások nyújtása a Hallgatói Információs és Szolgáltató Közponnt--
bbbaan: HÖK Infópult. MÁV jegyeladás, buszbérlet és buszjegyárusítás, ingyeneess 
inntternet hozzáférés, városi sport és kulturális információk, színházbérlet ér--
ttéékkesítés, elektronikus mobil egyenleg feltöltés, plakátok ügyintézése, Diákhiteell
iggéénylés.
•• A Hallgatói Normatíva törvényes felosztása [ösztöndíj, rendszeres és rendd--
kkkívvüli szociális támogatás, költségtérítés-mérséklés]. Ösztöndíj és pályázaatii 
leehhetőségek kiírása, beérkező pályázatok elbírálása, támogatások nyújtássaa 
[[KKKiemelkedő Tudományos és Sport Ösztöndíj, Utiköltség térítés külföldi tanuul--
mmmáányok idejére, kulturális pályázat szervezetek számára, tanulmányi kiránduláá--
ssook utazási költségének támogatása.]
•• Különböző öntevékeny körök működésének erősítése
•• Fontos, hogy a hallgatókhoz a Hallgatói Önkormányzat minden őket érinttőő 
innfformációt eljutasson. Ennek legfontosabb eszköze mely a Hallgatói Infor--
mmmáációs és Szolgáltató Központban (HISZK) történik. Természetesen elektronikuuss 
ccsaatornák is szolgálják az információáramlásban a hallgatók elérését. Ezek márraa 
mmmáár nemcsak a levelezőlisták, hanem a szervezetek és kari/intézeti bizottságookk 
ffoollyamatosan fejlesztett és karbantartott honlapja, melyek az egységes Közponntii 
HHHaallgatói Portálban egyesülnek (www.szeportal.hu). Az eddig említettek mellettt,, 
eezeen felül még a különböző információk, az egyetemi élet legfontosabb eseményeeii 
éés történései havi rendszerességgel megjelennek a Győri Kredit nevű hallgatóóii 
llaappban. Említésre méltó Kollégiumi Stúdió kezdeményezésének köszönhetően aa 
nnnneemmrégiben indult Netrádió, így már nem a kollégiumok hangszóróin keresztütüül l 
ééérréré teteet süsülhlhetnek a nemcsak kolléggista hallggatók az eggyey temi hírekről.
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AAAA A A GGGyGyőrőrii Egyetemért Közhasznú Egyesület non profit szervezet, mely azzazall aaa aa
cccééc lllal jött létre évekkel ezelőtt, hogy segítse és felkarolja a hallgatói kezddee--
mmméém nyezéseket, és hivatalos keretek között nyújthasson kulturális szórraa--
kkkoozási, kikapcsolódási lehetőségeket az itt tanuló hallgatóknak. Az éveekkk 
ssooorán, ahogy a feladatok sokasága megkövetelte, saját kivitelező csopoorrtt 
aaalaakult ki az Egyesület jogi keretein belül, melynek neve Egyetemi Hallgattóóii 
RRReendezvényszervező Iroda. Tagjai lelkes önkéntesek. Fő tevékenysége aaa 
SSzéchenyi István Egyetem hallgatói rendezvényeinek megszervezése és llee--
bbboonyolítása.

AAAA ttanév folyamán időrendben az iroda által szervezett legfontosabb rendezvvéé--
nnnyyek a következők: A Felkészítő Napokp  a felvételt nyert gólyák zökkenőmenteesss 
bbbeeilleszkedését segíti elő, kötelező és szórakoztató programokkal. Ez a proogg--
rraammsorozat egyrészt lezárja a nyári időszakot, utolsó nagy kikapcsolódáássii 
leehhetőséget biztosítva a fiataloknak, másrészt évnyitó rendezvény is egybeenn,, 
ööösszehozva a leendő hallgatókat a felsőbb éves hallgatókkal, valamint Győőrr 
ffiiaataljaival. A program keretén belül az oktatók, egyetemi dolgozók és aaa 
ffeellsőbb évesek tanácsadására is sor kerül. A rendezvény egyik fő vonulatátt aaa 
kkköötelező jellegű programok adják; ilyenek például a beiratkozás, tanulmánnyyii 
ttáájjékoztatók, kollégiumi beköltözés. A rendezvény másik fő vonulatát a többbbb 
ééévves hagyományokra épülő, szórakoztató programok adják, melyek soránn aaa 
ggóólyák játékos versenyeken keresztül megismerkednek az Egyetemmel éésss 
kkköörnyékével, mindezek mellől pedig az esti bulik, koncertek sem maradhaatt--
nnnaak ki, hiszen a csapatépítésbe ezek is beletartoznak. 

AAAA Gólyabály magasan kiemelkedik a hallgatói élet egyéb eseményei közüüll,, 
aaahhol ünnepélyes keretek között köszöntik az első éveseket az egyetem pooll--
ggáárainak sorában. A helyszín idén is, akárcsak tavaly az impozáns Győőrrii 
VVVáárosi Egyetemi Csarnok. Célja, hogy a városi viszonylatban is színvonalaasss 
ttáárrsasági eseményen az első éves hallgatók az estély ünnepélyes pillannaa--
ttaaiiban letegyék a gólyaesküt, hogy ezután egyetemi polgárokként köszönntt--
hhheessük őket. A Gólyabál a legelegánsabb, legszínvonalasabb és legnagyobbbbb 
mmmmúúm ltra visszatekintő hallgatói nagyrendezvény, nemcsak az elsőévesek éllee--
ttétééét bebeb n számít nagy eseménynek. Báli köszöntőt mond az egyetem rektooraraa,,, , 
DDrDrDrDrDD . . SzSzSzSS ekekekerereses T Tamamáásás, , éésés a azz EgEggyeyey tetemimi H Halallglggatatóóiói ÖÖ Önknkoror ámámánynyyzazatt elelnönökeke..
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MMMMMiMiinndnden résztvevő oktatónak, felsőbb éves hallgatónak és szórakoznii vvá-á-á
ggggyyóó érdeklődőnek felejthetetlen élményt nyújt ez az este. A kulturált kikapp--
cccsoolódás és a jó hangulat az előző évek tapasztalatai alapján az idén is garann--
ttáállt. Egyetemünk Gólyabálján nem csak a táncolható élő koncertet, hanemmm 
aaa kklasszikus báli hangulatot, báli elemeket is megtalálhatják az arra vágyókk:: 
lleessz nyitótánc, szalonzene, illetve Bálkirály és Bálkirálynő választás. 

AAAAAzz őszi szorgalmi időszakot a Mikulás Napp karácsonyfa állítással és azt követtőő 
eeeesstiti buli búcsúztatja el. Mikulások járják az Egyetem Auláját és este a tánctétéé-
rererereer n nn ososo ztztogogatatjájákk aa szszalalononcucukrkrotot a a r résésztztvevevővőknknekek.
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AAAAA A tataavvaszi szemeszter és egyben az év legnagyobb rendezvénye a Győri Szécé hehennyyyyi iiiy yy
EEEgEgE yyetemi Napokgyy p , röviden SZE Napok. Amely több napon keresztül változattoossss
zzeennei és szakmai programokkal, igazi fesztivál jelleggel kelt érdeklődést a Cammm--
pppuuson, Győrben és vonzáskörzetében. Az Iroda immár 4. éve Győr városávvaal 
kkköözösen, a Tavaszi Fesztivál programjaiba bekapcsolódva rendezi meg ezt a reenn--
dddeezvénysorozatot. A már hagyománnyá vált rendezvény évente megújuló proogg--
rraammmal várja közönségét, szorosan együttműködve Győr Megyei Jogú Várrooss 
ÖÖÖnnkormányzatával és a város Kulturális Intézményeivel, győri civil szervezzee--
tteeiivel. A rendezvény keretein belül 18. alkalommal amatőr autós ügyességi szllaa--
loomm versenyt (Campus Kupa) is hirdetnek a szervezők. Idén újra az ETO Parrkk, 
MMMaagyarország első multifunkciós központja ad otthont a Campus Kupának. AAAA 
rreenndezvénysorozatban hétfőtől szerdáig előadásokat, sport, civil és kulturááliiss 
ppproogramokat kínálnak az érdeklődőknek. A SZE Napokon több újdonsággal iiss 
ttaallálkozhatnak a résztvevők. Az egyik legjelentősebb, a Győri Sportnap – mely aazz 
eeeggyetem Testnevelési és Sportközpontjával közös szervezésben történik, melyyree 
aaa ggyőri gimnazisták, valamint az Apáczai Csere János Főiskolai Kar hallgatói iiss 
bbbeevonásra kerülnek. 
AAAA sszórakozni vágyók részt vehetnek további koncerteken, közönségtalálkozókoonn, 
hhhuumorista előadáson, valamint kulturális értéket közvetítő és kisebb közössséé--
ggeeket formáló programokon. 
AAAA főbb rendezvényeken felül az Iroda félévente Véradást szervez a Megyyeei 
VVVVööröskereszttel közösen, és segítséget nyújt egyéb hallgatói és oktatói rendezvvéé--
nnnyyek szervezésében, is mint pl. a Gólyatáborok, szakmai konferenciák, hivatalooss 
eeeggyetemi rendezvények.
BBBőőB vebb információk a rendezvényekről és az iroda működéséről a 
hhhhtttptp://gyeke.szeportal.hu weboldalon találhatók.
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ELÉRHETŐSÉG
 9026 Győr Kálóczy tér 6.
 Tel./Fax:  +36-96/613-640
 E-mail:    gyeke@infoart.hu
 Honlap:   http://gyeke.szeportal.hu
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AAAAA A HHaHallllgatói Információs és Szolgáltató Központ egy olyan iroda, amelly egge yy yyy
hhhheeellyen fogja össze a különböző egyetemi szervezeteket, megfelelő szolgááll--
tttaattásokat és információkat nyújt az intézmény hallgatói számára. Választt 
ttuudd adni az Egyetemünkkel és Győr városával kapcsolatban felmerülő báár--
mmmiilyen kérdésre. Itt a hallgatók első kézből értesülhetnek az őket érinttőő 
iinnfformációkról, egyúttal választ kaphatnak felmerülő kérdéseikre.

AAAAZZ IRODA TEVÉKENYSÉGE KÉT FŐ RÉSZRE BONTHATÓ:

11. Információs pult, ahol az alábbi tevékenységek folynak:p , y g y

-- HHallgatók tájékoztatása bármilyen aktuális témában
-- EEgyetemi támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés (rendszeres és rendd--
kkkívvüli szociális támogatás)
-- TTanulmányi ösztöndíjakkal kapcsolatos ügyintézés
-- TTandíjmérséklés ügyintézése
-- KKorrekció ügyintézése
-- EEgyéb pályázatokkal és kérelmekkel kapcsolatos ügyintézés
-- Inngyenes Internet hozzáférés

222. Szolgáltatói egység, ahol mára már számtalan szolgáltatás táruull g gy g, g
aaa hhallgatók elé:g

-- SSportpártolói igazolvány értékesítése (A TSK nyújtotta sportlehetőségeekk 
iiggéénybevételéhez)
-- VVonatjegy árusítása (Lehetőség van bármilyen belföldi jegy és bérleett 
mmmeegvásárlására)
-- BBuszbérlet, buszjegy árusítása a helyi járatú autóbuszokra
-- EElektronikus mobiltelefon egyenleg feltöltés (Vodafone, T-mobil, Pannonn))
--- EgEgE yetemi logóval ellátott termékek értékesítése (pólók, sapkák, táskáákk,, 
totoootot lllllll akkaka ,, nynynyakakbaba a akakaszsztótókk,, s stbtb ).))
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ELÉRHETŐSÉG
 9026 Győr, Egyetem tér 1.
 Telefon/Fax: +36-96/503-440
 E-mail:           malancsin.viktoria@sze.hu
 Honlap:         http://szeportal.hu

-- - - EEEEgEggyeyettemi színházbérlet értékesítése a Győri Nemzeti Színház előadádásasaairri aaaa
---  NNyNyomtatás, fax, szkennelés
-- KKollégiumi belépőkártyák ügyintézése
-- PPlakátok, hirdetmények felvétele és kezelése
-- DDiákhitel igénylés lehetősége
-- VVodafone hallgatói flotta
-- AA Győri Tourinform Iroda információinak továbbítása
((HHHasznos nyomtatványok tárháza pl.: Győr városáról)

AAAAA ffentebb leírtakból egyértelműen látszik, hogy a „Kisház” esetében mmáárrr 
ttööbbbről van szó, mint egy szimpla információs központról, hiszen a szooll--
ggááltatások egyre szélesebb köre várja a hallgatókat egy olyan helyen, ahhool 
eeggyre több mindent igénybe vehetnek, mely a mindennapi életüket meegg--
kkköönnyíti.

NNNYYITVA TARTÁS:

HHHÉÉHH TFŐ - CSÜTÖRTÖK: 09:00 – 16:00 
PPPPÉÉÉP NNTEK: 09:00 – 14:00

12
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KKKKüKüKüüldlddetetéésüünkk

AAAAA Széchenyi István Egyetem Karrier és PR Irodája 2004. január 1-jéénnn 
kkkeezdte meg hivatalosan működését, mára Karrier Iroda néven az egyetemmm 
ffeellsővezetésének teljes támogatása mellett működik. Az iroda az Egyetemmm--
mmmeel és a Hallgatói Önkormányzattal közösen feladatának tekinti a hallgatóókkk
ppprooblémáinak megoldását, valamint azokban való segítséget. 
AAAAzz oktatás mellett a hallgatókkal való törődés, ami a tömegképzésbeennn
eeeggyre nehezebben megvalósítható, sokszor segítheti át a hallgatókat a nnee--
hhhééz helyzeteken, valamint adhat tanácsot és megoldási javaslatokat a diipp--
lloomma megszerzésére, életpálya tervezésre és a célok elérésére. Az iroddaaa 
ccéélja a következő négy területet megvalósítása és felölelése:

KKKaarrier tevékenységy g

AAAAzz iroda kiemelkedő fontosságú feladata kettős célt foglal magábaann:: 
eeeggyrészt állásajánlatokkal látja el a hozzá forduló végzős hallgatókat, mááss--
rréésszt segít a jelentkező vállalatoknak a számukra legmegfelelőbb szakemmm--
bbbeerek felkutatásban. Ezen szolgáltatás kialakításánál és folyamatos fejlesszz--
ttééssénél arra törekszik, hogy mind az álláskereső pályakezdők, mind aazz 
őőőkket alkalmazni kívánó vállalatok elvárásainak megfeleljen. Célunk továább--
bbbáá, hogy felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy a lehető legkorábbaannn
eeelkkezdjék tudatosan karrierjük tervezését. Ezt rendezvényeink, honlapunnkk,, 
iinnfformációs rendszerünk segítségével tesszük meg.

ÖÖÖrregdiák tevékenységg y g

FFFoontos, hogy a diploma megszerzése és a tanulmányok után ne szakadjoonnn 
mmmeeg a végzett hallgató és az egyetem közötti kapcsolat, ezért feladataa aaa
vvvvééggzett hallgatók életpályájának követése, kapcsolattartás, ill. öregdiák ttaa--
lllááál lkkl ozók szervezése.
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AAAAAzAzz eeggyetem népszerűsítésegy p

AAAAA SSzéchenyi István Egyetemet és szakjait a továbbtanulás előtt álló középiskkoo--
láássok körében népszerűsíti különböző rendezvényeken, fórumokon, valaminnntt 
mmmaagukban a középiskolákban.

EEEggyéb szolgáltatásokggy g

AAAA ffő tevékenység mellett kiegészítő szolgáltatásokat vállal fel az iroda. Ilyeneekkk 
aaa különböző témájú tanácsadások (tanulmányi, jogi, karrier- és életpályaa--
tteerrvezési tanácsadás).

AAAAAzz Iroda munkatársai szívesen fogadnak minden kedves elsős és felsőbb éveesss 
hhhaah lll gatót hét közben 8-16 óráig személyesen az irodában (Aulában), ill. a naappp p
2242424442  óó ó rárájájábabann aa hohonlnlapaponon.
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ELÉRHETŐSÉG
 9026 Győr, Egyetem tér 1.
 Széchenyi István Egyetem Aulája
 Tel./Fax: +36-96/613-683
 E-mail:    karrier@sze.hu
 Honlap:  http://karrier.szeportal.hu
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AAA A A A A HHHaHaHaHaHallllllllllggagagatótótótóiiii ééésésés OOOO Oktktktktkt tatatatóióióióiói KKKK Klllululubbbbb 20202020200707070707 dddd decececememembbbebebe éérérérébbbebebennn kkkekeke ddzdzdzdttetete mm megegeg aa a mm műkűkűkűködöddödödéésésésésésététététété  a aaaa a   
kkkkékékééttsszizintes épületben, a Mosoni-Duna partján, az egyetemmel szembbenn. . AAAA AA
nnnneeevvéből is adódik, mind az egyetem hallgatóinak és oktatóinak, mind Gyyőőrr 
vvvváárros fiatal és felnőtt korosztályának nyújt biztonságos kikapcsolódási, szórraa--
kkkoozási lehetőséget. A Klubban hallgatók is dolgoznak.

AAAA ffelső szint kiváló koncerthelyszínt biztosít. A koncertek mellett számos a haalll--
ggaatók köreiben méltán kedvelt elegáns szakestély helyszínéül is szolgál a Klubb.

AAAA szép idő beköszöntével a külön pulttal rendelkező terasz és a füvesíteetttt 
nnnaapozóágyakkal ellátott partrész egyaránt helyt ad a kikapcsolódásra és jóóó 
lleevvegőre vágyó fiatalok számára, de remek környezetet biztosított az akár 2000--
22550 fős szakbográcsozásoknak is. A hallgatókat minden hétköznap 9-23-ig fi--
nnnoomabbnál finomabb kávékülönlegességekkel várjuk. 

AAAA tteljes házban kiépítésre került a 
WWWWWIFI hálózat, amely ingyenesen áll 
aaa klub vendégeinek rendelkezé-
sséére. Társasjáték, pókerkészlet, 
ccsocsó darts, ingyenes laptop 
hhhaasználatot biztosítunk a hozzánk 
eeelllátogatóknak. A klub legfrissebb 
sszzoolgáltatásai közé tartozik a ka-
jjaakk és a kenubérlés, amit sport-
pppááp rtolói igazolvánnyal a hallgatók 
hhhhaah sználatba vehetnek díjmen-
tteeet sesen. Lehetőséget biztosítunk 
totoooot vávááv bbbbb áá kekerérékpkppárárkökölclcsösönznzésésrere i iss.
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ELÉRHETŐSÉG
 9026 Győr Kálóczy tér 6. 
 Tel./fax.: +36-96/-613-711
 E-mail:    bridge@sze.hu
 Honlap:  http://bridge.szeportal.hu
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ELÉRHETŐSÉG 
 9026 Győr Kálóczy tér 4. 
 Tel./fax.:  +36-96/613-711
 E-mail:     bridge@sze.hu
 Honlap:    http://daniels.szeportal.hu 

AAAAA A kköközlejövőben célunk az emeleten található felújított kávézó funkkcicióióiiió ----
nnnnaaakk bővítése, teljes melegkonyhás kiszolgálás bevezetése. A hallgaatóóót iii 
kkkkluub területén belül kialakításra kerül egy több mint 200m2-es hallgattóóii 
ccceentrum, mely méltó helyet biztosít a hallgatói szervezeteknek munkájuukkk k
ggoondtalan és zavartalan elvégzésében.

•• Nyitva tartás hétfőtől szombatig: 11-22-ig

•• Heti menüs ebédeltetés

•• 5 féle menü választék 420Ft-890Ft-os áron

•• Változatos kétfogásos menük

•• Házias ízek

•• Minden este vacsoramenü

•• Diákoknak kedvezményes

árú vacsora menü

•• Zártkörű rendezvények

EEEEGEGGE ÉSZ ÉVBEN VÁRUNK 
SZSZSZSZZZSSS ERRERERE ETETETETETETTETETEL!L!L!
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AAA A A A A jjejejejejellelelelee llnlnlnlegegegiiii fffefefejljljljljleseses tztztztééésésésiiiii ttetete ddndndndenenen iiciciciákákákákák aa a bbbb b llelelel őősősőső éééé é éégégégé űűsűsűsű mm m totototororor kkokokok tttt terererererénénénénén aaaaa    
ttütütütüüzzeelőlőanyag-fogyasztás és a káros anyag kibocsátás csökkentésére, ss eezzzz--
zzzzeell párhuzamosan a teljesítményszint megőrzésére, növelésére koncennttn ---
rrráállnak. Ahhoz, hogy ezeket a paramétereket teljesíteni tudjuk, növellnnnii 
kkkeell a belső égésű motor hatásfokát, mégpedig a veszteségek csökkeenn--
ttéésse révén. A tervezés és fejlesztés rendkívül precíz, pontos és szélesköörűűű 
ttuuddást igényel. Számos fejlesztési terület összehangolt közös munkájánaakkk 
eeereedménye egy-egy újabb innovatív műszaki megoldás. A fizikai megvallóó--
ssuuulás financiális háttere egy fontos tényező, de ezen kívül szükség vaannn 
mmmeegfelelő szakképzett humán erőforrásra, hiszen az újabb technológiáákkk 
kkkiffejlesztése csakis a már meglévő tapasztalatok és a kreativitás, újabbbbb 
sszzeellemű gondolkodás egyesítésével lehetséges.
EEEnnnek egy megvalósulási formája, a győri Széchenyi István Egyetemeennn 
lééttrejött Hallgatói Motorfejlesztő KHE tagjaiból megalakult SZEnginnee 
mmmootorfejlesztő csapat. Az itt tanuló hallgatók multidiszciplináris tudássááttt 
eeeggyesítve, csapatmunka keretén belül valósítjuk meg céljainkat. Egyessüü--
leettünk célja a nemzetközi Formula Student versenysorozatba egy egyyee--
dddi fejlesztésű versenymotor megtervezése, legyártatása és folyamattooss 
ttoovvábbfejlesztése, ami által a legjobbak lehetünk. (A Formula Studeennttt 
eeeggyetemi és főiskolai hallgatókból álló csapatoknak kiírt versenysorozaat, 
mmmeelybe együléses formula autókkal lehet nevezni.) Egyesületünk továbbbbi 
ccéélja olyan hallgatók összegyűjtése és kitermelése projektünk által, akkikkk 
aaa legmagasabb szintű szakmai gyakorlattal és elméleti tudással reenn--
dddeelkeznek.
AAAA Hallgatói Motorfejlesztő KHE SZEngine nevű csapata az első olyaannn 
hhhaallgatókból álló motorkonstruktőr csapat Európában, amely kifejleszt, 
mmmeegtervez, legyárt, és folyamatosan továbbfejleszt egy speciálisan ebbbee 
aaa sszériába szánt ütőképes versenymotort! A csapatot alkotó hallgatókk aaa 
leeggkülönbözőbb szakokról (gépészmérnök, mechatronikai-mérnök, köözz-
lleeel kkedésmérnök, villamosmérnök, műszaki menedzser, nemzetközi vvááll---
lalalaaal laal tirányítás…) érkeznek. Célunk összefogni és elmélyíteni a különböözzzőőőő ő 
sszszzzs akakakaa okkokononon m megeggszszererzezetttt t tududásástt tetervrveieinknk e elélérérésese é érdrdekekébébenen.

17

HALLGATÓI MOTORFEJLESZTŐ KHEHALLGATÓI MOTORFEJLESZTŐ KHE

11.indd   1711.indd   17 2011.02.10.   12:41:252011.02.10.   12:41:25



ELÉRHETŐSÉG 
 9026, Győr Egyetem tér 1.  A/303.
 9007 Győr, Pf. 1013
 Kapcsolattartó:   Szigeti Márk
 Tel.:                     +36-20/250-22-87
 E-mail:                 info@szengine.hu

EEEEgEgEggyyeye üsületünk tagjai a munka során szoros kapcsolatban vannak a prorojeejek-k-k-k-k
ttteeet t indító Audi Hungária Belső Égésű Motorok Tanszék munkatársaivvaall,,, 
iillleetve a Matematika és Számítástudomány tanszékkel. Az iparból együüttttttt 
mmműűködünk többek között az Audi Hungaria Motor Kft., a LuK Savaria Kuupp--
lluunnggyártó Kft. és a Nemak Győr Kft. fejlesztési részlegeivel. Emelleettttt 
sszzoorosan együttműködünk társcsapatunkkal, a Bécsi Műszaki Egyeteemmmm 
vvveersenycsapatával. Célunk a jövőben további együttműködő partnerekkeettt 
ttaallálni.
EEElmmondhatjuk tehát, hogy az egyesületünkön keresztül támogatott prroo--
jeekktben részt vevő hallgatók olyan egyedülálló tapasztalatokat és tudáássttt 
sszzeerezhetnek, amelyek hozzásegítik őket ahhoz, hogy a későbbiekbeennnn 
mmmeegbízható, naprakész ismeretekkel rendelkező, keresett szakemberrréé 
vvvááálhassanak mind a magyar, mind a nemzetközi munkaerő piacon.
EEEggyesületünk olyan erőtér kíván lenni egyetemünkön, amely otthona aazzz 
aaalkkotni vágyó fiatalok közösségének, lehetőséget ad kreativitásuk kiboonn--
ttaat kkoztatására, és biztosítja a használható tudás megszerzését. A csappaaattt 
ccccééljlja továbbá, hogy a Széchenyi István Egyetem, Győr város, és Magyyaarr---
oorororro szszs ágágág h hírírnenevévétt tetevévékekenynyséségégévevell öröregegbíbítstsee aa nenemzmzetetköközizi v verersesenynyyekekeenen..
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AAAzAzAzAzAzzz ee eegygygygygy ttetetetemememiiiii hhhahahallllllllllgagaga ótótótótókkkkk llelelelfffofofo llglglgl llalalaltttststsááágágágaa,a, nn napapapiiiririrenenendjdjdjdjdjee,e, tttt terererhhhehehelélélélélé üsüüsüsükkkkk jjejejejejellllllllllegeggegegege e e eee
oooololyyaann szabadidős programokat, lehetőségeket igényel, amelyek f fizizikikki aaiaiaiia  
ttteeeljjesítményre ösztönöznek, könnyen és gyorsan, a legváltozatosaabbbbbbb  
iiddőőben elérhetőek. Ezt a lehetőséget kínálja a sport, amelynek a mmaa-
ggyyar felsőoktatásban nagy hagyományai vannak. Az egyetem szabadtéérri 
ééés fedett létesítményei, az intézmény Duna parti fekvése kiváló alappoottt 
nnnyyújtanak a szabadidő aktív eltöltéséhez. Intézményünkben a kezdeteekkk 
óóótaa szervezett keretek között zajlik a sportélet. A hagyományosan szaakk--
ooosztályokra tagolódó Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete (SZESSEE)) 
kkkéépviseli az Egyetemet a sport világában.
AAAAzz egyesület célja, hogy a szabadidő- és versenysport területéénnn 
leehhetőséget adjon az egészséges életmódhoz kötődő szokások felkelttéé--
ssééhez és megerősítéséhez, biztosítsa az ehhez szükséges személyi- ééss 
lééttesítményi hátteret, programokat.
BBBáár az egyetemi sportegyesületnek nem legfőbb célja a nemzeti bajnookk--
ssáágok élvonalában szerepelni, büszkék vagyunk rá, hogy 2010 őszéttőől 
fféérrfi kosárlabda csapatunk Győr sporttörténelmében először az NBII/BBB 
ooosztályban játszik. Férfi röplabda, női és férfi kézilabda csapataink aazz 
NNNBBII-ben szerepelnek, asztaliteniszezőink pedig az NBIII bajnokságbaannn 
vvversenyeznek.
AAAAzz előzőekben említett csapatsportok mellett az egyéni sportágainkkaattt 
tteekkintve évek óta emblematikus versenyzőnk a triatlon szakosztályhoozz 
ttaarrtozó világklasszis ironman versenyző, Major József. Ugyanezt a szaakk--
ooosztályt dícsérik a SZESE-színekben szerzett érmes duatlon EB- és VB-hhee--
lyyeezések. Judo szakosztályunkban is találunk világversenyeken is érmmee--
kkkeet szerző versenyzőt.
SSzintén szakosztályi keretek közt készülhetnek versenyeikre a tájfutás ééss 
aaa ssakk sportág iránt érdeklődők is.
AAAA SSzéchenyi István Egyetem Sportegyesülete kilenc szakosztályával a mmee--
ggyye legnagyobb és legszínesebb egyesülete.
AAAAzzA  előzőeken kívül számos más sportág szerepel még a kínálatban, ííggyyyy 
pppéépp ldldául (a teljesség igénye nélkül) a falmászás, a floorball, jégkorononnggg,g,g,, 
totooootot lllllll asasa llalabdbdbdaa.
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ELÉRHETŐSÉG 
 9026 Győr, Egyetem tér 1.; 
 Tel.:        +36-96/503-456; 
 E-mail:    szese@sze.hu

AAAAzAzAzAzzz e eegygygyetetemememiii spspororttttttevevékékékenenysységégégbbebenn háháhároromm szsziininttetettt éérérddedememess memem gkkgkg ülllülülönönnönönö --
bbbböbööztztetni: a nemzeti bajnokságokat, az egyetemi-főiskolai versenyekekeetettt,,, 
vvvvaallamint a szabadidősporthoz kapcsolódó regionális, és helyi sportessee---
mmméényeket, sporttalálkozók programjait.

AAAAAzz országot járó csapataink pontosságukkal, sportszerű viselkedésüükk--
kkkeel, megjelenésükkel, jól érzékelhető csapatszellemükkel, játéktudásuukk--
kkkaal és taktikai érettségükkel egyetemünk képviselői, követei. Büszkéénnnn 
mmmoondhatjuk, hogy a testnevelés és sport területén a „győri modell” sii--
kkkeeres, elismerésre méltó tevékenységet végez. Mindez elsősorban aann--
nnnaak a szabadidő-sport programnak köszönhető, amelyben több szzáázzz 
rrééssztvevővel rendezett házibajnokságok, éjfélig használható sportlétessítt--
mmméények és a folyamatosan fejlődő infrastrukturális háttér szerepelnek. AAAzzz 
eelle iismerő szavak azonban nem csak a sportegyesületnek, hanem az egyyee--
ttteeemm vezetésének, a Testnevelési Sportközpontnak és a Hallgatói Önkkooorr---
mmmmámáám nynynyzazattttalal e egygyetetérértétésbsbenen m megegvavalólósísítototttt p prorogrgramamokoknanakk isis k kösöszözönhnhetetőőeőeekkkk.k..
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AAAAzAzAzzz EEE EEggygyyetetememiii ZZeZeneneiii AAlAlapappíítít áváványnyy k közözhahaszsz únúnú s szezervrvezezetet, , memelylyy l legeggffofontntossosabbabababa b bbbbbb
ffefefeeellaaddatának tekinti a Széchenyi István Egyetem és különösen annnaakkkk k
VVVaVaV rrga Tibor Zeneművészeti Intézete Győr zenei életének aktív és mélltóóó 
rréésszesévé válhasson. E cél érdekében az Alapítvány támogatást nyújtt aaa 
VVVVaaV rga Tibor Zeneművészeti Intézetnek, különösen zenei együtteseineekkk 
mmmuunkájához, az Egyetemi Hangversenyterem (Zsinagóga) zenei proogg--
rraammjainak megvalósulásához, az Intézet hallgatóinak a győri fiatalok zzee--
nnneei nevelése érdekében végzett munkájához.
AAAAzz Alapítvány támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok alapjáánnn 
nnnyyújthat. A támogatott személyek vagy szervezetek tevékenysége az allaa--
pppíttványi célokhoz kapcsolódik, azok megvalósítását segítik.
AAAAzz Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonbaannn 
nnneem lehet az Alapítvány fő tevékenysége. Az Alapítvány vállalkozói tevvéé--
kkkeenységet csak közhasznú céljainak megvalósulása érdekében, azokkaatt 
nnneem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nemmm 
oooszthatja fel, azt az alapítványi célokban megfogalmazott tevékenysséé--
ggeekre használhatja fel.
EEElsső alkalommal 2001 őszén hirdette meg zenekari ösztöndíj pályázattáátt 
aaaz Universitas-Győr Alapítvány és az Egyetemi Zenei Alapítvány. A Győőrrii 
EEgEggEE yey temi Zenekar és a Győr Symphonic Band szakmai munkájábaannn 
fffooof lyyl amatosan és eredményesen közreműködő zenetanár-jelölt hallgaatótóókkkk 
pápápápáápáppp lylylylyyázáázá hhahattttttakakak..
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AAAAzAzAzAzAzz AA A AArrrrr bababononusus D Diáiáiákk-éésés I Ifjfjfjjúúsúsáágággiii KöKözhzhasasznznúúú EgEggyeyey süsülelett écécélklkiititűűzűzéésésee aa GyGyGyőrőrrőrőrő --
MMMMMoMoosson-Sopron megyében tanuló középiskolások és a felsőoktatáátássiiis  
iiinnnttézmények hallgatói számára szolgáltatások nyújtása, programookkkk
ssszzeervezése.

AAAA sszervezet 11 éves, 1999-ben alakította meg a Széchenyi István Egyetemmmm 
jjooggelőd intézményének hallgatói szervezeteiből kikerült több hallgattóóii
ööönnkormányzati és civil érdekképviseleti vezető. Többen közülük ma isss
aaakktívan támogatják a szervezetet, tanácsadással, anyagi segítséggel. Taagg--
jjaaiink többsége ma egyetemi hallgató, de van néhány végzős középiskkoo--
lááss önkéntes tagunk is.

AAAA szolgáltatások nyújtása tekintetében a kezdetektől fogva a fő prroo--
ffiiluunk a nemzetközi diákkártya és tanárkártya kiadása, kiadványokbaannn
kkköözérdekű (diákigazolványhoz kapcsolódó kedvezményekről szólóó))
innfformációk közlése. Elsősorban a győri egyetemi campushoz kapp--
cccsolódva szervezünk rendszeres közösségi programokat: bográcsozásstt,, 
kkkisselőadásokat, közéleti személyiségekkel való beszélgetéseket. AAzzz
eeelmmúlt évtizedben széles körű oktatási és képzési referenciákat szereezz--
ttüünnk önálló képzésekkel és tagjaink aktív szakmai, közéleti tevékenységgeee
rréévvén. Az Egyesület minden szemeszterben tart belső képzést szakmmaaii 
ggyyakorlatra érkező hallgatóknak. Oktatási tevékenységünk elsősorbaannn 
sszzaakmai képzéseket, rövid tréningeket foglal magában. A képzéseinnkkk
ááálttalában ingyenesek, a trénereket a támogatók biztosítják, a helyszíínntt 
pppeedig felsőoktatási szervezetek vagy cégek.

EEEggyesületünk 2010-ben is a középiskolás és egyetemista korosztállyytt
ééérré iintő diákjóléti szolgáltatásokra koncentrált. A szervezet tevékenységgéétt 
aaaazza  eelnök és a titkár koordinálja, mellettük 10-20 egyetemi hallgató ttaagggg g
fofofoooff lyylylylyyamamam tatatososanan v véégéggzezetttttt öö ö knknkéénénttetess mumu knknkátátát,, szsz kakakmamaiii gygygy kakakororllalattotott.t.
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22220202000000909090909. éévévbebebennn gegeg üyüyüttttttműműműkököködédédé tstst a allalakíkíkíttototttttt nununkkk kikiki a a MM M gagagyayarrr CCsCs lalaládádád é é éss NőNőővéévédededelmmmlmlmlmiiii i
TTTuTuuT dodományos Társasággal, valamint számos SRHR szakértővel, akik segeggítíttí ---
ssssééggével előkészítettünk és megszerveztünk az Egyetemen kettő kétnnaaa---
ppppoos prevenciós képzést illetve programsorozatot, a szexuális úton terjeddőőő ő
bbbeetegségek megelőzése, a reproduktív jogok tudatosítása és ifjúsági koorr--
ttáárrs segítők kiképzése érdekében.

TTTáámogatást nyertünk el Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatától aaa 
hhhoonlapunk fejlesztésére, melyet megújítottunk. A www.arrabonus-diaakk.
hhhuu oldalon érhető el.

IIrroodánk a campuson, a Hegedűs Gyula Központi Kollégium K2 épületéneekkk 
33. emeletén, a társalgóban található, ami csendes, nyugodt környezetteettt 
bbbizztosít a megbeszélésekhez, tanuláshoz, tervezéshez. Folyamatosaannn 
ttoobborzunk és várunk új tagokat, főleg első és másodéves hallgatókaat, 
aaakkik szeretnének oktatás- és képzésszervezésben, projektfejlesztésbeenn, 
sszzaakértői munkákban közreműködni, szakmai gyakorlaton tapasztalattoo--
kkkaat szerezni vagy kulturális és közösségi programokat szervezni. Kollégiiuu--
mmmmiim  irodánkban személyesen, emailben a pmark@sze.hup @ címen, illetvee aaaa 
wwwwwwww w.arrabonus-diak.hu weboldalon lehet kapcsolatba lépni a szervezzeett---
teteeeet l.ll.l
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„M„M„MMMMiiii lalalapappítítókókók,, tatattótótólll azaz óó óhhahajtjtjtólólól v vezezéérér lelelveve,, hhohoggygy a a SS S ézézé hchchenen iyiyi II I tstst ávávánnn FőőFőiisiskokokokok laaalalala 
eeeegeggyeyetemi rangra emelkedjék, ezáltal Győr városa az egyetemi várossookkkk k
ssssoorrába lépjen, nemkülönben, hogy a megalakult egyetem működésséétt 
ééés fejlődését ezáltal támogassuk, UNIVERSITAS-GYŐR névvel Alapítvánnyytt 
hhhooztunk létre…”
AAAAAzz alapítók ill. jogutódaik: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Győőőrr 
MMMeegyei Jogú Város Önkormányzata, Magyar Államvasutak Zrt, Antennnaaa 
HHHuungária Zrt, Magyar Posta Zrt, Magyar Telekom Nyrt, Rába Járműipaarrii 
HHHoolding Nyrt és a Széchenyi István Egyetem. Az alapító dokumentum 199900.. 
jjúúnnius 6-án született, 56 millió Ft alaptőkével, majd az alapítvány 199988.. 
jjaannuár l-től elnyerte a közhasznúsági fokozatot.

AAAAAzz elmúlt több mint 20 évben 900 millió Ft-tal gazdálkodhatott az Alapítt--
vvváány.  Különösen jelentős volt Győr városának 270 millió Ft-os támogatássaa,, 
ééés az a mintegy 120 millió Ft, amit a céljainkkal egyetértő adózó állammm--
pppoolgárok ajánlottak fel az elmúlt 14 évben személyi jövedelemadójuk 1 
sszzáázalékából. Ezen túlmenően nagymértékben segítettek az Alapítvánnyyy 
ppproogramjaihoz kapcsolódó céltámogatások, amelyeket egyrészt győri vááll--
llaallkozások, másrészt országos hatáskörű nagyvállalatok, volt hallgatók ééss 
oookktatók ajánlottak fel összesen több mint 110 millió Ft összegben. 
AAAAAzz alapítvány támogatási programjai: Az „Universitas ösztöndíj programm”” 
eeelssősorban fiatal oktatókat és a kiemelkedően tehetséges, kiváló tanuull--
mmmáányi előmenetelű hallgatókat támogatja. A programnak nagy szereppeee 
vvvoolt abban, hogy a tudományos minősítéssel rendelkező oktatók számmaaa 
ttööbbb mint tízszeresére nőtt az elmúlt 20 évben. Összesen 230 oktató kkaa--
pppoott eddig anyagi támogatást PhD (DLA) programjához. A „Hegedűs Gyuulaaa 
ttuuddományos ösztöndíjat” a Kuratórium az egyetem 2002-ben történt meegg--
aaalalaakulását követően 2007-ben azért alapította, hogy a tehetséges, fiatal, ttuu--
ddddooomám nyos fokozattal rendelkező oktatók támogatásával segítséget nyúújjtt-t--
ssososoos n nn aa a jöjöj vővő g győyőriri p prorofefesssszozoriri k kararánánakak m megegtetereremtmtéséséhéhezez.
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UUUUUgUgUgUggyayayaneneztzt a a a cc célélélttt szsz lololgágágáljljlja,a, hh h gogogyy azaz a allalapípípíttvtvánánányy aa TATATAMOMOMOPPP pápápállylyáázázatatatii kokokonsnstrtrtrukukkkukuku --
cccciciióó ó kkeretében a Széchenyi István Egyetem kiemelkedő tudományos tevevvéé-é--é
kkkkeenységet végző oktatóit külföldi tapasztalatszerzés érdekében „Nemzeette ---
kkköözi vendégoktatói ösztöndíj” odaítélésével támogatja.
AAAAzzA  új képzési programok anyagi támogatásának eredményeként térheteetttttt 
vvvisssza városunkba 103 év után a jogászképzés, és ma már önállóan Állaammm 
ééés Jogtudományi Karként működik az egyetemen.
AAAA „Hallgatói ösztöndíj program” keretében az alapítvány az elmúlt 122 
ééévvben több mint 600 kiemelkedően tanuló hallgató számára biztosítoottttt 
pppáályázati úton elnyerhető ösztöndíjat. Az alapítvány 2000. év óta szerveezzi 
ééés menedzseli a tanulmányi félévente elnyerhető 10-10 Waberer’s összz--
ttöönndíjat, valamint a tanévenként meghirdetett 3 fős „Klatsmányi-Varga” ééss 
22 ffős „Szemerey” ösztöndíjat. Félévente 5-5 hallgató nyerhet el ösztöndíjjaattt 
aaa PPannon-Work RT céltámogatásának köszönhetően. A  Tudományos Diáákk--
kkkööri Konferenciákon a legkiválóbbak számára a győri és Győr környéékki 
vvváállalkozások nyújtanak támogatást.
AAAAzz alapítvány számos, az oktatást támogató program megvalósításábaannn 
iss részt vállalt. Sportcsarnok, korszerű előadóterem, informatikai fejlesszz--
ttééssek valósultak meg közel 100 millió Ft alapítványi támogatással. AAAzz
EEEggyetemi csarnok megépítéséhez közérdekű kötelezettség vállaláskéénntttt 
550 millió Ft-ot szavazott meg a kuratórium.
AAAAA ttámogatási programjainkhoz és működésünkhöz fontos bevételi forrráássss 
aaaazz aalapítványi vagyon hozadéka, amit az  MKB  Bank Rt-vel közösen kkiaaa---
lalaaaal kíkíkk totototttt b befefekektetetétésisi p pololititikikaa bibiztztososítít.
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AAAzAzAzAzAzz UU UUUUnininininiveveveversrsrsrsiitititasasasas GGG-GG őyőyőyőyőy rrrr NNoNoNoNonpnpnpnpprorororofififififitttt KfKfKfKfKftttt. kkkk kiieieieiememememelklklklklk dededededőőeőeőeőennnn kökökökökö hzhzhzhzhasasasasznznznznúúúúú szszszszerererervevevevezezezezetktktktktktkénénénnénénéé tttt t 
mmmmműműűkköködidikk, l l gegffo tntos babbb ffelladdatátánakk ttekiki tntve, hhogy t tevékékenyséégéév lel segegítítseese aaaaa 
SSSzzS ééchenyi István Egyetem oktatási, tudományos, kutatási, továbbképzési és iss--
mmmmmeeretterjesztési tevékenységét. 

AAAAA ttársaságot folyamatos fejlődés, sokoldalúság jellemzi. Kiadói, oktatási és szeell--
leemmi szolgáltató üzletágai a Széchenyi István Egyetem tudásbázisára építve végzzikkk 
tteevvékenységüket. 

AAAA KKft. jelenteti meg az egyetem oktatói által írt jegyzetek döntő többségét és üze--
mmmeelteti az Universitas Papír és Könyvesboltot. A jegyzetek megjelenésében ruuu--
ggaalmasan alkalmazkodik a változó képzési struktúrához és egyedi igényeknek isss 
mmmeegfelelve gyorsan és kedvező áron biztosítja a jegyzetekhez való hozzáférést.

AAAA sszellemi szolgáltató üzletág fontos szerepet tölt be az egyetem és a gazdasáággii
éééleet szereplői közötti kapcsolat megteremtésében, erősítésében. Számos kuttaa--
ttáássi, fejlesztési, mérnöki munka készült a Kft működése során, amely a gazdasáággii
éééleet szinte minden területét lefedi.

AAAA Kft. akkreditált felnőttképzési intézményként működteti oktatási üzletágáátt.. 
KKKéépzéseit elsősorban vállalt megkeresésekre szervezi, eleget téve egyedi képzééssii
iggéényeknek is. Fontos célcsoportjának tekinti az egyetem hallgatóit is, akikneekkk 
kkkeedvező áron, a mindennapi életben hasznosítható tudást kíván biztosítaannii 
kkkéépzései révén.

AAAAzz üzletágak egymással szorosan együttműködve közhasznú és vállalkozási tte--
vvvékenységet egyaránt folytatnak. A Kft kiemelkedően közhasznú szervezetkénntt 
ttuuddja fogadni az üzleti szférából érkező pénzbeli és nem pénzbeli adományokaatt,,
ttáámmogatásokat, és ezeket az adományozó célja szerint hasznosítja, miközbeennn
mmmaaga is évről évre egyre növekvő mértékben nyújt támogatást az alapító okkii--
rrrraatátában megfogalmazott célokhoz, ezen belül kiemelten támogatja az egyyee--
teteteeet mmemen megrendezésre kerülő konferenciákat, rendezvényeket, egyetemi diákk ééss s s 
spsppppspsps ororororo tststszezezervrvezezetetekeketet. 
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HHHoHoHoHoHoooggygygygygyaananan llll l hheheheh tetetet aa azzz 1%1%1%1%1% r-rrólólólólól rr renenendddededelklklklklkezezez iininini?????1111

AAA A A 22008. év előtti időszak gyakorlatától eltérően a rendelkező nyilatkozatt aaa 
bbbbbeevallási nyomtatvány részét képezi. Így az a magánszemély, aki adóbee--
vvvvaav llást vagy egyszerűsített bevallást ad, a nyomtatvány megfelelő oldalánaakkk 
((aaa 0853, vagy 0853E számú bevallás D lapja) kitöltésével rendelkezhet. AAA 
nnnyyomtatványnak ezen az oldalán mindkét kedvezményezetti kör részérree 
lleehhet rendelkezni. Amennyiben valaki csak egy kedvezményezettet kíváánnn 
mmmegjelölni, a másik rubrikát ne töltse ki, illetve azt ki is húzhatja.
AAAA wwww.apeh.hu internetes oldalon található nyomtatványkitöltő programmmm 
hhhaasználata esetén szintén van lehetősége arra, hogy a nyomtatvány részee--
kkkéént rendelkezzen, azaz a program felhasználásával töltse ki a 0853 vagyy aaa 
0008853E számú bevallás D lapján található rendelkező nyilatkozatot. 
AAAAmmennyiben a nyomtatványkitöltő programmal előállított bevallását kki--
nnnyyomtatva kívánja eljuttatni az adóhatósághoz, akkor azt helyezze el a bee--
vvvvaallást vagy egyszerűsített bevallást tartalmazó borítékban.
KKKéérjük, hogy amennyiben a nyomtatvány részeként rendelkezik, és bevaal--
lláássát papíron adja be, a saját azonosító adatairól a kedvezményezettekrree 
vvvvoonatkozó adatokat ne válassza le!
AAAAbbban az esetben, ha a bevallását vagy az egyszerűsített bevallását elektroo--
nnnikkusan küldi be, a rendelkező nyilatkozatot is eljuttathatja az adóhatóságg--
hhhooz elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül. Lehetősége van arraaa, 
hhhoogy a bevallása, egyszerűsített bevallása részét képező rendelkező nyyi--
llaattkozatot a bevallással, nyilatkozattal együtt juttassa el az adóhatósághoozz.
AAAAmmennyiben azonban nem így tesz, akkor május 20-ig lehetősége vaannn 
aaarra, hogy az elektronikus rendelkező nyilatkozatát a bevallástól elküü--
llöönnülten küldje meg. Ez esetben nem a bevallás, egyszerűsített bevallááss 
rréészét képező D lapon, hanem a külön programban található „08egyszaa”” 
mmmegnevezésű nyilatkozat kitöltésével és elektronikus továbbításával renn--
dddeelkezhet. Abban az esetben, ha az elektronikus bevallását nem saját magaaa, 
hhhaanem meghatalmazottja (például könyvelője) készíti, az adóhatósághoozzz 
aaaazza t is be kell jelentenie, hogy a rendelkező nyilatkozat elektronikus továbbbíí--
ttátáát ssára meghatalmazottja jogosult.
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AAArArArArArrrrarararara iiii iisss vavavannn lllelelehhhehehe őőtőtőtő ééséséséggg, hhhh hogogogyyy aaa kkkokoko áárárárábbbbbbbbbbiiiii ééévévév kkekekekbőbőbőbőbőlllll mememegsgsgszozozokkkokokotttttt mm módódódódódononon aaa a a bbbb b be-e--e-ee
vvvvavaallllásással vagy egyszerűsített bevallással együtt, egy lezárt borítékban juujut-t---t
tttataasssa el rendelkező nyilatkozatát az adóhatósághoz. Ebben az esetbenn aaa  
rreenndelkező nyilatkozatokon csak a kedvezményezett adószámát, illetvveee 
tteecchnikai számát tüntesse fel, és azokat helyezze el egy borítékban. AAA 
bbboorítékot ragassza le, és azon legalább a saját adóazonosító jelét tüntessseee 
ffeell (a borítékon a nevét és lakcímét is feltüntetheti, de ez a nyilatkozatookkk 
ééérvvényességét nem befolyásolja). A borítékot csatolja a bevallásához vaggyyy 
aaazz egyszerűsített bevallásához, és ezeket együttesen, a bevallási nyomm--
ttaattványokhoz mellékelt, előre címzett borítékban elhelyezve küldje meeggg 
pppoostán, vagy juttassa el személyesen az adóhatósághoz. 
AAAAzzon magánszemélyek esetében, akik bevallásadási kötelezettséé--
gggüüknek munkáltatói adómegállapítás útján tesznek eleget, a rendelkezzőőő 
nnnyyilatkozatot tartalmazó borítékot a munkáltatónak legkésőbb májuusss 
1100-én adhatják át. A május 10-e után átadott borítékokat a munkáltattóóó 
nnneem köteles átvenni. A magánszemélynek a borítékot annak ragasz--
ttoott felületére átnyúlóan, sajátkezűleg alá kell írnia, mivel ez biztosíít--
jaa azt, hogy a munkáltató a boríték tartalmát ne ismerhesse meg. AAA 
mmmmunkáltatók a náluk leadott lezárt borítékokat kísérőjegyzékbe veszikkk, 
aaammely tartalmazza a rendelkező nyilatkozatot tevő személyek nevéétt, 
aaaddóazonosító jelét és a boríték átadását igazolandó, az átadó aláírásáátt. 
AAAA munkáltató a lezárt borítékokat sértetlenül, legkésőbb május 20-iggg 
aaaddja át az adóhatóságnak.
220008. évtől új szabály, hogy a rendelkező nyilatkozat a bevallástóóóll 
ffüüggetlenül is eljuttatható az adóhatósághoz. Amennyiben tehát aazzz 
eeelőőzőekben leírtak szerint nem rendelkezett (sem a bevallás részee--
kkkéént, sem a bevallással együtt beküldött borítékban, sem a munkáál--
ttaattó útján) lehetősége van arra, hogy a rendelkező nyilatkozatokat eggyyy 
lleezzárt, adóazonosító jelével ellátott borítékban, postán vagy személyee--
sseeen juttassa el az adóhatósághoz. Erre május 20-ig van lehetőségeee,, 
fffüfüügggetlenül attól, hogy az adóbevallását esetlegesen február 25-ig bbeee  
kkekekeeek lllll  aa adndniaia.
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AAAzAzAzAzAzzz aa aaddódódódódóhhhahaha óótótótó áásásásággg kküküküküllölölölönnn kkkekekezezezelilililili aa a rr renenendddededelklklklklkezezezőőőőő mamama áágágágánsnsnszezeze éémémémélllylyly éééé ésss aaa kekekekekek d-d-d-d-ddd
vvvveveezmzményezett adatait az eljuttatás módszerétől függetlenül, azazaazazzzz 
mmmmméég abban az esetben is, ha a magánszemély a bevallás részekéénnttt t 
rrreenndelkezik. A rendelkező nyilatkozat adótitoknak minősül, különnn--
lleegges védelmet élvez, abba illetéktelen személy nem tekinthet be. Íggyyy 
aaa rrendelkezés következtében a magánszemélyt hátrány nem érhetii,, 
sseemmilyen utólagos zaklatással nem kell számolnia. A magánszeméélyyy
éééss a kedvezményezett adatainak hatékony elkülönítése érdekébeennn 
kkkéérjük, hogy amennyiben a rendelkező nyilatkozatot nem a nyomtaatt--
vvvváány részeként, hanem a bevallással együtt, vagy a munkáltató útjáánn,, 
iillleetve külön borítékban küldi meg az adóhatósághoz, a rendelkezzőőő 
nnnyyilatkozatról a magánszemély azonosító adatait (név, adóazonosíttóóó 
jjeell) szíveskedjen leválasztani, és kizárólag a nyilatkozat rendelkezzőőő 
rréészét tegye a borítékba.

TTTUUDTAD-E?

•• AA potenciális felajánlók fele nem rendelkezik adója1 százalékáról egyyikkk 
ccivil szervezet számára sem.

•• 22009-ben 223 ezer darab rendelkező nyilatkozat vagy kisboríték voolltt 
hhibásan kitöltve. Pedig nem bonyolult!

•• AA potenciális adózók egynegyede nem tud a második, egyház vaggyyy 
kkiemelt költségvetési előirányzat javára felajánlható 1%-ról.

•• EEgy nemrégiben végzett felmérésben feltett „Miért nem rendelkezeetttt 
aaz elmúlt évben személyi jövedelemadójának 1 százalékáról?” kéérr--
ddésre a nem rendelkezők bő egyharmada nem tudott válaszolni, vaggyyy 
nnem akarta negatív viselkedését megmagyarázni, közel 20 százalékkuu--
kkat nem érdekelte ez a lehetőség, vagy bevallottan lustaságból nemmmm 
ccselekedtek, 5 százaléknyian pedig még mindig nem tudtak a reenn--
deded lkezés lehetőségéről.
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KKKKIKIKIKII?????222

MMMMMiinnden olyan magánszemély rendelkezhet adója 2 x 1 százalékáról, aakkii
aaaaddózik az ún. összevont jövedelemadó-alapja után, s jövedelemadójáátt 
hhhaatáridőre, maradéktalanul befizeti, vagy részletfizetési, halasztási engee--
dddéélye van az APEH-től. Ehhez nem kell szuperhősnek lenni. 

KKKINEK?

AAAAzz egyik 1 százalékodat alapítvány, társadalmi szervezet (pl. egyesüleet))
vvvvaagy külön nevesített intézmény javára ajánlhatod fel. A másik 1 százaaa--
lléékkodról valamely egyház vagy a törvényben meghatározott kiemelt kölltt--
sséégvetési előirányzat (a gyermekszegénység elleni program és a Nemzeettii
TTTeehetség Program) javára rendelkezhetsz. A szervezetek listáját megtaaa--
lláállod a NIOK honlapján, elég csak ide kattintanod. Hogy mások kinek aaa 
jjaavvára rendelkeznek, arra a Szupernagyok között találsz pár példát.

MMMIIÉRT?

MMMeert jó érzés adni! Ráadásul adód kétszer 1 százalékának felajánlása egy ffiil--
lléérredbe sem kerül, hiszen ezt az összeget amúgy is befizeted az államkasszááá--
bbbaa. Adód 2 x 1%-áról viszont Te döntheted el, hogy kinek a számlájára menn--
jjeenn. Sőt, felajánlásoddal duplán segíthetsz: minden felajánlott forint utáánnn 
eeeggy másik forint kerül egy közös alapba, amelyből aztán a Nemzeti Civil Alapp--
ppprogramon keresztül minden civil szervezet szabadon pályázhat. Így adóóddd 

ggy gy p , y pp

11%%-a szupernagy segítség.

MMMEENNYIT ÉR?

••• AAz elmúlt évben több, mint 10 milliárd forint jött össze a civilekneekkk 
ffelajánlható 1%-okból.

••• ÁÁtlagosan 5950 forintot ér egy felajánlás, ami nem kevés.
j

••• 22009-ben közel 1,7 millió felajánlás érkezett civil szervezet, és 1,11 
mmillió valamely egyház vagy költségvetési előirányzat javára. 

•• ÖÖsszesen mintegy 29 ezer civil szervezetet jelöltek meg kedvezméé--
y gy gy g y j

nnyezettként.
RéRéR szletes információ található a www.apeh.hu oldalon!

2222 hththththth tpttptptptpp /:/:/:/:/:///w/w/w/w/wwwwwwwww n.n.n.nemememememkkekekekekellllllllllllhhohohohohosss.s.s.hhhuhuhuhu
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FOTO: MATUSZ KÁROLY

 

 Universitas - Győr Alapítvány             19112824-1-08

 Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület (GYEKE)        18970300-2-08

 Hallgatói Motorfejlesztő KHE             18988747-1-08

 Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete          19882723-1-08

 Egyetemi Zenei Alapítvány             18985029-1-08

 Arrabonus Diák és Ifjúsági Közhasznú Egyesület        18537767-2-08
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