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Miért a SZE-Győr? 

Győr az ország legdinamikusabban fejlődő városa, pezsgő kulturális élettel és mindenki számára 

számos lehetőséggel. A város és a Széchenyi István Egyetem élete szervesen összekapcsolódik, 

az egyetem képzési palettájának széles kínálata az országban működő cégek mindegyikének 

képezi a fiatal diplomásokat, értelmiséget. Az oktatás magas színvonalú, hisz országos és 

nemzetközi szinteken elismert professzoroktól tanulhatnak a hallgatók. Attól függetlenül, hogy 

milyen képzési formában kezdi meg gyermeke a felsőoktatásban való részvételét, számos kiadás 

kapcsolódik a tanulmányaihoz. A győri Egyetem országos szinten az egyik legolcsóbb akár a 

képzések díjait nézve a költségtérítések esetében, akár a kollégiumi díjat nézve. A képzések nem 

rejtenek bujtatott tandíjat oktatáshoz kapcsolódó hozzájárulások néven. Az Egyetem közel 1200 

vállalati kapcsolattal rendelkezik, így gyermeke már a képzési idő közben – a kötelező szakmai 

gyakorlaton felül is – elősegítheti a saját szakmai fejlődését, illetve megalapozhatja a diploma 

megszerzése utáni elhelyezkedést.  
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 Általános kiadások 

Utazás  

A Győrben tanuló hallgatók szerencsésnek mondhatják magukat a közlekedés szempontjából is, 

hiszen a város könnyen megközelíthető különböző tömegközlekedési eszközök segítségével. 

Akár vonattal, akár busszal szeretnének a diákok eljutni Győrbe vagy onnan haza tucatnyi 

lehetősége közül választhatnak.  

A nappali tagozaton tanuló hallgatók a fentebb látható szolgáltatásokat érvényes vagy ideiglenes 

diákigazolványuk felmutatásával 50%-os kedvezménnyel vehetik igénybe.  

A városon belüli közlekedés nagyon jó, autóbusszal minden jól és könnyen megközelíthető. A 

buszjáratokra egyszeri jegy, vagy bérlet vásárlására már szinte minden buszmegállóban 

kihelyezett automaták adnak lehetőséget az alábbi díjszabással: 

Teljes áru menetjegy Elővételben (automata) 250 Ft 

 Autóbuszvezetőnél 440 Ft 

Tanulók bérletei Negyedéves 6 500 Ft 

 Havi 2 200 Ft 

Gyűjtőjegy 10 darab 2 250 Ft 

 

Ezen felül természetesen a városban jól kiépített kerékpárút hálózat van, melyet a hallgatók is 

szívesen vesznek igénybe, ebből kifolyólag az Egyetem több kamerával ellátott biciklitárolóval 

rendelkezik, melyet bárki igénybe vehet. 

Ezen felül mindenképp kiemelendő a „City Busz” névre hallgató buszjárat, mely nem csak azért 

fontos mert minden központi helyet, többek között az Egyetemet is érinti, hanem mert 

INGYENES. Így a hallgatók is használhatják az Egyetem és például a vasút állomás, vagy a 

belváros közötti buszos közlekedésre is teljesen díjmentesen.  
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 Szállás  

Egyetemi Kollégiumok 

A közösségi élet kialakulásának döntő színhelye a kollégium. Baráti társaságok, 

tanulóközösségek jönnek létre az itt eltöltött évek alatt. A Széchenyi István Egyetem két 

épületben, 1620 hallgató számára biztosít kollégiumi elhelyezést, melynek 35%-a áll az első 

évesek rendelkezésére. A felvétel 1 tanévre szól. 

A kollégisták biztonsága érdekében biometrikus beléptető-rendszer működik. Minden kollégista 

egyéni belépőkártyával rendelkezik. Vendégek fogadására pedig 22 óráig van lehetőség.  

Belső kollégium 

Az egyetem közvetlen közelében fekvő épületegyüttes, 3 szárnya összesen 1158 férőhelyes. A 

szobák 3 ágyasak, tanulóasztalokkal, könyvespolccal, kábeltévével, internet-csatlakozási 

lehetőséggel felszereltek. Két szoba és egy vizesblokk (zuhanyzó, mosdó) alkot egy lakóegységet.  

Kollégiumi szolgáltatások: fénymásolás, számítástechnikai kabinet, büfé, kondicionáló terem, 

mosoda. 

Külső kollégium 

A 462 kollégista elhelyezésére alkalmas épülettől, helyi járatú busszal, 15 perces utazással 

érhető el az Egyetem. A kollégiumban 2, illetve 3 ágyas szobák vannak. A lakóegységek közös 

fogadóhelyiségből két szoba nyílik, melyekhez egy teakonyha és egy vizesblokk (zuhanyzó, WC, 

mosdó) tartozik. Kábeltévés és internet-csatlakozási lehetőség itt szintén biztosított.  A Külső 

Kollégium nyugodt légköre és a modern felszereltség megfelelő környezetet teremt a tanuláshoz. 

DÍJAK, KÖLTSÉGEK 

A kollégiumi díjat havonta, átutalással kell teljesíteni, összege jelenleg 8.100 forint, ami az 

országban egyedülállóan a legolcsóbb. Lehetőség van díjmérséklésre is, szociális rászorultság 

alapján. 

Saját számítógéppel a szobában széles sávú internet-hozzáférés fél évre 6.500 forintos hálózat-

használati díj ellenében vehető igénybe. A kollégiumi díj tartalmazza a kábeltévé előfizetés, és a 

hűtő használat díját is. 
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 A Széchenyi István Egyetem Szakkollégiumai 

A szakkollégiumok olyan felsőoktatási öntevékeny csoportok, amelyek a kollégium tagjainak 

megteremtik a nemzetközi szinten is magas szakmai színvonal eléréséhez a megfelelő 

környezetet, valamint célul tűzik ki a jól informált értelmiségiek képzését. 

- Baross Gábor Műszaki Szakkollégium (Építész-, Építő szakos hallgatók részére) 

Weboldal: http://bgsz.sze.hu 

- Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium (Gazdász szakos hallgatók részére) 

Weboldal: http://www.kautz.hu/hun/index.php 

- Batthyány Lajos Szakkollégium (Jogász szakos hallgatók részére) 

Weboldal: http://blszk.sze.hu 

- Közlekedési és Logisztikai Szakkollégium 

Weboldal: http://ko.sze.hu/kolosz 

- Jedlik Ányos Szakkollégium 

Weboldal: http://jasz.sze.hu/tortenet 

 

Albérletek 

A kollégiumba felvételt nem nyert hallgatók számos albérlet közül tudnak választani Győr 

városában. Az albérleteken felül diákszállók is találhatóak a városban, melyek díja körülbelül 

15.000 Ft körül mozog egy hónapban. 

Az albérletek árai meghatározóan függnek a lakás elhelyezkedésétől, bútorozottságától, 

férőhelyek számától, a fűtés módjától. Árak: kb. 20.000-25.000 Ft+ rezsi/fő  

Honlap címek: 

http://www.alberletgyor.com/ 

http://ingatlan.com/gyor?gclid=CKSCqpLorboCFchc3godCU0Aag 

http://www.alberlet.hu/kiado_alberlet/gyori_alberletek 

http://kiadoalberlet.hu/alberlet/gyor 

 

http://bgsz.sze.hu/
http://www.kautz.hu/hun/index.php
http://blszk.sze.hu/
http://ko.sze.hu/kolosz
http://jasz.sze.hu/tortenet
http://www.alberletgyor.com/
http://ingatlan.com/gyor?gclid=CKSCqpLorboCFchc3godCU0Aag
http://www.alberlet.hu/kiado_alberlet/gyori_alberletek
http://kiadoalberlet.hu/alberlet/gyor
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 Étkezés  

A Széchenyi István Egyetem 200 méteres körzetében megtalálhatóak különböző zöldségesek, 

kisboltok, mely közül az egyik az év 365 napján nyitva tart, továbbá a közelben található egy S-

market is, melyben a mindennapi vásárlás megoldható kedvező áron. A nagy 

bevásárlóközpontok pedig tömegközlekedéssel egyszerűen megközelíthetők. 

Az egyetem környéke és a belváros lehetőségek széles skáláját nyújtja egy-egy finom ebéd 

elfogyasztására.  

A campuson és környékén 7 étteremben már 590 Ft- 990 Ft közötti áron elérhető napi menü. 

A Széchenyi Étteremben külön a hallgatók számára kialakított kedvezményes menürendszer 

van, mely részletei a vendéglátóhely honlapján megtalálhatóak. 

Elhelyezkedés 

A Széchenyi István Egyetem követi végzettjeinek életpályáját, amelyhez a Diplomás 

Pályakövetési Rendszer nyújt segítséget. 

A 2013-as felmérés alapján a hallgatók több mint fele, összességében 57,51 %-uk már a 

záróvizsgát követő 1 hónapon belül munkába állt, összességében pedig a végzettek 91,43%-a fél 

éven belül el tudott helyezkedni. Ezzel szemben átlagosan csupán 3,95% volt az, aki egy éven 

belül sem talált munkát.  

1. táblázat: Az elhelyezkedés időtartama 

Időtartam 
2008-ban 
végzettek 

2010-ben 
végzettek 

2012-ben 
végzettek Összesen 

1 hónap vagy 
annál 
kevesebb 

62,00% 50,47% 60,06% 57,51% 

2 hónap  5,14% 8,20% 6,71% 6,68% 

3 hónap 10,86% 11,04% 10,98% 10,96% 

fél év 14,29% 21,14% 13,41% 16,28% 

1 év 4,29% 3,47% 6,10% 4,62% 

több mint 1 év 3,43% 5,68% 2,74% 3,95% 
 Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai 
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A hallgatók körében még közvetlenül diplomájuk megszerzése előtt végeztünk felmérést, mely 

kitért arra, hogy elképzeléseik szerint mennyi időn belül fognak tudni elhelyezkedni végzésüket 

követően. ábra: A végzettek vélt és valós elhelyezkedési ideje: 

A 2008-ban végzettek 

 

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai 

A 2010-ben végzettek 

 

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai 
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 A 2012-ben végzettek 

 

Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai 

Összességében elmondható, hogy az elképzeltnél jóval rövidebb idő alatt sikerült elhelyezkednie 

a végzetteknek.  

A végzett hallgatók elhelyezkedésében kapott segítség formáit foglalja össze az alábbi táblázat. 

2. táblázat: Az elhelyezkedésben nyújtott segítség formái 

Segítség formái 
2008-ban 
végzettek 

2010-ben 
végzettek 

2012-ben 
végzettek 

Összesen 

a Karrier Iroda segítségével 7,78% 8,89% 13,13% 9,93% 

állásajánlat, hirdetés 11,11% 12,22% 20,20% 14,51% 

állásbörzén való részvétel 20,00% 25,56% 16,16% 20,57% 

céges előadás útján 11,11% 14,44% 9,09% 11,55% 

egyéni karriertervezés 3,33% 1,11% 8,08% 4,18% 

oktatói segítséggel 27,78% 32,22% 31,31% 30,44% 

Practing Alapítvány segítségével 18,89% 5,56% 2,02% 8,82% 
Forrás: a pályakövetési kérdőívek adatai 

Kiemelendő a Karrier Iroda által nyújtott segítség, valamint a Practing Alapítványtevékenysége.  
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 Hallgatói Juttatások 

Szociális alapú juttatások 

 Rendszeres szociális támogatás 

Szociális alapon megítélhető támogatás, melyre minden félév elején pályázni kell az Egyetem 

Térítési és Juttatási Szabályzatában meghatározottak alapján a Hallgatói Támogatások 

Rendszerén keresztül, majd mellékelni kell a szükséges igazolásokat. A pályázat elbírálását 

követően a következő kategóriákba tartozhatnak a pályázók, amennyiben elérik a minimum 

ponthatárt: 

A 1-es kategóriába (23.800 Ft/hó) tartozik az a hallgató, aki: 

 árva, vagy 

 halmozottan hátrányos helyzetű, vagy 

 fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy 

 nagycsaládos. 

A 2-es kategóriába (11.900 Ft/hó) tartozik az a hallgató, aki: 

 félárva, vagy 

 hátrányos helyzetű, vagy 

 gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg. 

Azon hallgatók akik, a fenti kategóriába nem tartoznak, de pontjaik elérik a minimum 

ponthatárt, így ők három támogatási kategóriába sorolódnak be. A legalacsonyabb kategória 

összege általában 5000 Ft-nál kezdődik. 

Alaptámogatás 

Alaptámogatásban azok az első féléves hallgatók részesülhetnek, kiknek szociális rászorultsága 

megállapítást nyert. A támogatás összege: 11.900 Ft/hó. 

 Bursa Hungarica ösztöndíj 

A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat a települési önkormányzatok 

ítélik oda a legjobban rászoruló, területükön állandó lakóhellyel rendelkező hallgatóknak. A  
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Bursa ösztöndíjat már a végzős középiskolások is igényelhetik. A Bursa Hungarica ösztöndíj 

átlagos összege: 2.000 - 11.000 Ft/hó között mozoghat az önkormányzatoktól függően. 

 Rendkívüli szociális támogatás 

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére 

folyósított egyszeri juttatás, melyet a hallgató pályázat formájában benyújtott kérelme alapján 

lehet folyósítani. Ennek összege a problémától függően széles skálán változó. 

 Jegyzettemágatás 

Az államilag finanszírozott hallgatók félévente jegyzettámogatásban részesülnek, melyet az 

Universitas Jegyzetboltban vásárolhatnak le. 

Teljesítmény alapú 

 Tanulmányi Ösztöndíj 

A tanulmányi ösztöndíjra pályázni nem kell. Azon hallgatók részesülhetnek benne, akiknek 

ösztöndíj indexe meghaladja az adott félév szakátlagát. A tanulmányi ösztöndíj összege a 

szakátlag és az ösztöndíjindex különbségéből adódik. Ennek összege az 50.000 Ft/hó értéket is 

meghaladhatja.  

Köztársasági ösztöndíj 

A kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítményért járó köztársasági ösztöndíjat az egyetem 

javaslata alapján az oktatási és kulturális miniszter adományozza. Az ösztöndíjat pályázati úton 

egy tanévre lehet elnyerni, a pályázók rangsorolásának részletes szabályait az intézmény 

határozza meg. A köztársasági ösztöndíj mindenkori összegét a Magyar Köztársaság 

költségvetési törvényében állapítják meg, amely jelenleg 34.000 Ft/hó. 

 Kiemelkedő, kulturális ösztöndíj 

Amennyiben gyermeke a tantervi követelményeken túlmutató vagy azokon kívüli folyamatos, 

magas színvonalú tevékenységéért helyi, országos vagy nemzetközi elismerésben részesült és 

tevékenységével az Egyetem jó hírét gyarapítja, akkor részesülhet ebben az ösztöndíjban.  
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Az ösztöndíj összege minden félévben változik, általában kategóriától függően 5.000 – 18.000 Ft 

között változik. 

 Alapítványi, szakmai és céges ösztöndíjak 

Gardó Sándor díj 

Pályázók köre: Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet nappali tagozatos hallgatói 

Támogatás összege: 300.000 Ft egyszeri ösztöndíj 

Halbritter Mátyás díj 

Pályázók köre: Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar gazdálkodási és menedzsment (BA) és 

kereskedelem és marketing (BA) szakos, nappali tagozatos hallgatói 

Támogatás összege: 300.000 Ft egyszeri ösztöndíj 

Pannon-Work ösztöndíj 

Pályázók köre: Széchenyi István Egyetem nappali tagozatos hallgatói, akik a Pannon-Work 

Iskolaszövetkezetben tagsági jogviszonnyal rendelkeznek, diákmunkát vállalnak. 

Támogatás összege: 10.000 Ft/hó (5 hónapra szól) 

Klatsmányi-Varga ösztöndíj 

Pályázók köre: Műszaki Tudományi Kar építőmérnöki (BSc) és infrastruktúra-építőmérnöki 

(MSc) szakos, nappali tagozatos hallgatói 

Támogatás összege: 25 000 Ft/hó (10 hónapra szól) 

Szemerey ösztöndíj 

Pályázók köre: Műszaki Tudományi Kar műszaki szakoktató, illetve tanár-mérnöktanár szakos, 

nappali tagozatos hallgatói 

Támogatás összege: 30 000 Ft/hó (10 hónapra szól) 
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 Waberer’s Holding ösztöndíj 

Pályázók köre:  

A Széchenyi István Egyetem 

- közlekedésmérnök (BSc): logisztikai rendszerek szakirány, csomagolási szakirány  

- műszaki menedzser (BSc): logisztikai és közlekedési szakirány 

- közlekedésmérnök (MSc) 

- logisztikai mérnök (MSc) 

- logisztikai menedzsment (MSc) 

szakos, nappali tagozatos hallgatói. 

Támogatás összege: 30 000 Ft/hó (5 hónapra szól) 

SZJA 1% - Universitas ösztöndíj 

Pályázók köre: Széchenyi István Egyetem nappali tagozatos hallgatói 

Támogatás összege: 20 000 Ft/hó (10 hónapra szól) 

Horváth Ede ösztöndíj 

Pályázók köre: Széchenyi István Egyetem nappali tagozatos járműiparhoz kapcsolódó 

területeken tanuló hallgatók. 

Támogatás összege: 100.000 Ft egyszeri ösztöndíj 

 Reinhold és Carmen Würth alapítványi ösztöndíj 

Pályázók köre: Műszaki Tudományi Kar szociálisan hátrányos helyzetű, de jól tanuló hallgatói 

Támogatás összege: 30 000 Ft/hó  

Pályázók köre: Műszaki Tudományi Kar kimagasló tanulmányi eredményű, kiváló 

diplomamunkát készítő végzősei 

Támogatás összege: a tavaszi félévben 100 000 Ft 

Sport ösztöndíj 
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  Sport ösztöndíj  

Az Egyetem, ugyanúgy ahogy a város, kiemelten fontosnak tartja, illetve támogatja a sportolókat. 

A komoly sport eredményeket elért hallgatók sport ösztöndíjban részesülhetnek. Ennek összege 

félévente változik és elért eredményektől függően általában 5.000 – 20.000 Ft között mozog. 

 Jó tanuló, jó sportoló 

Minden tanévben megválasztásra kerülnek az Egyetem jó tanuló és jó sportoló hallgatói. Az 

ösztöndíj egyszeri ösztöndíj juttatást foglal magába, melynek összege 50.000 Ft vagy 30.000 Ft 

vagy 20.000 Ft lehet. 

Külföldi ösztöndíj lehetőségek 

A Széchenyi István Egyetem óriási segítséget nyújt hallgatói számára, hogy külföldi 

tapasztalatokat szerezhessenek képzési időszakuk alatt. Legyen szó csak egy-egy külföldi 

tanulmányútról, vagy szakmai gyakorlatról, vagy  akár egy teljes évről egy másik intézményben, 

az Egyetem különböző ösztöndíj lehetőségeket nyújt a diákok számára. Az alábbi részben 

láthatóak azok a lehetőségek melyekben az Egyetem közvetlen segítséget nyújt a hallgatóinak: 
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Tanulás az oktatáson felül 

Könyvtár 

A Könyvtár valamennyi szolgáltatásának igénybevételéhez minden könyvtárhasználónak 

beléptető kártyával kell rendelkeznie. 

Általános díjtételek, beiratkozási díjak: 

Olvasójegy  Kártyadíj Beiratkozási díj 

 

•Minimum 3 maximum 10 hónapos külföldi oktatásban való részvétel  

•Összesen 31 célország 

•Cél lehet tanulmányi illetve szakmai gyakorlati 

•Különböző támogatási lehetőségeket nyújt a kiutazáshoz és a külföldi 
megélhetéshez (támogatás mértéke: 300-400 EURO /hónap) 

 

ERASMUS 

•Ezt az ösztöndíjat a mesterképzésben illetve a doktori képzésben részt vevő 
hallgatók vehetik igénybe.  

•Az "A' kategóriás ösztöndíjasok maximum 6, a 'B' kategóriába eső 
ösztöndíjasok maximum 1 évet tölthetnek képzésüknek kutatási 
periódusában egy haramadik ország beli intézményben. 

ERASMUS 
MUNDUS 

•Célja, hogy közép- és kelet-európai országok felsőoktatási intézményei között 
megkönnyítse az oktatói és hallgatói cserét nyelvi szakmai kurzusokon, 
valamint nyári egyetemeken való részvételt. 

•Szakmai kirándulások lehetősége külföldön 

•Közös diplomamunka elkészítése külföldi hallgatóval 

CEEPUS 

•Két dán intézmény közül lehet választani: International Business Academy-n 
(www.iba.dk) vagy a Copenhagen School of Design and Technology-n 
(www.kea.dk)  

•Akár kettősdiplomát szerezhet 1,5 év alatt 

•Másod vagy harmadéves nappali tagozatos hallgató 

VELUX ösztöndíj 

•Külföldi szakmai gyakorlati ösztöndíj 

•A pályázónak lehetősége nyílik munkatapasztalat szerzésére 
valamint szakmai tudásának és készségeinek fejlesztésére.  

Leonardo da Vinci 
Program 

•Nem az Európai Unión belüli országok intézményében lévő oktatásban való 
részvétel (Oroszország, Ukrajna, Törökország) 

•Különböző juttatási lehetőségek az ösztöndíjasoknak 
 

GoEast 

•  3-5 hónap külföldi réészképzés 

•Nem feltétel, hogy a SZE szerződésben álljon a választott európai intézménnyel 

•Különböző juttatási lehetőségek az ösztöndíjasoknak 

•Erasmussal azonos félévben nem vehető igénybe 

SZE Egyetemi 
Külföldi részképzés 
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Napi látogatójegy 0 Ft 200 Ft 

Heti látogatójegy  0 Ft 400 Ft 

SZE hallgató (nappali tagozatos) 800 Ft Ingyenes 

SZE hallgató (levelező és távoktatásos)  800 Ft 
800 Ft a második 

évtől 

Más egyetemek, főiskolák hallgatói, 14 éven felüli 

tanulók  
1 600 Ft 

800 Ft a második 

évtől 

Fogyatékos igazolvánnyal rendelkező olvasó                                  1 600 Ft Ingyenes 

 

Idegen Nyelvi Oktatási Központ (INOK) 

A nyelvi központ az egyetem hallgatóinak, oktatóinak illetve adminisztratív dolgozóinak biztosít 

nyelvi szolgáltatásokat díjmentesen. A központ a belső és külső piac igényeket magas színvonalú 

munkával képes kielégíteni, úgy hogy mind az egyetemi illetve kari és intézeti érdekek kellően 

artikulálódjanak. Felkészült nyelvtanárok folyamatosan és rugalmasan igazodnak a hallgatókhoz 

és a kihívásokhoz. 

A központ nemcsak a világnyelvekből a nyelvvizsgára való felkészítést segíti, hanem számos 

nyelv megismerését, tanulási lehetőségét is. 

Hallgatói Szervezetek 

A Széchenyi István Egyetemen számos hallgatói szervezethez csatlakozhatnak az itt tanulók, 

egyéni érdeklődésüktől függően, illetve saját maguk fejlesztésének céljából. Ezekhez a 

szervezetekhez kapcsolódva olyan kompetenciákat sajátíthatnak el a hallgatók, melyeknek a  

 

 

későbbiekben a munkaerőpiacon nagy hasznát vehetik. Az Egyetemen működő hallgatói 

szervezetek a következők: 

- Egyetemi Hallgatói Önkormányzat http://szeportal.hu 

- Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság http://ehkb.szeportal.hu 

http://szeportal.hu/
http://ehkb.szeportal.hu/
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 - Egyetemi Hallgatói Rendezvényszervező Iroda 

http://ehri.szeportal.hu 

- Hallgatói Média és Portálkezelő Csoport http://hamepocso.hu 

- Kollégiumi Bizottság http://kollegium.sze.hu 

- Kollégiumi Stúdió http://studio.sze.hu 

A hallgatói szervezeteken kívül még számos fontos és nagy jelentőséggel bíró öntevékeny kör 

működik még az Egyetemen. Mint például: a Szenergy team és a Szengine. 

Kultúra, szórakozás, sport 

Győr a kultúra fellegvára. 2010-ben a tudatos munkának köszönhetően Győr nyerte el a Kultúra 

Magyar Városa címet.  A város rendezvényei és fesztiváljai minden évben tömegeket mozgatnak 

meg, és a belföldi turisták emelkedő száma mellett, egyik-másik immár nemzetközi szinten is 

öregbíti a város hírnevét.  

A kulturális életet a Négy Évszak Fesztivál rendezvényei fogják össze, melyek a színvonalas 

szórakoztatás mellett minden generációt megszólítanak. A Győrkőcfesztivál több tízezer 

gyermeket vonz július első hétvégéjén belföldről és külföldről egyaránt, a nyárnyitó és nyárzáró 

koncertek a könnyűzene legnépszerűbb hazai és nemzetközi előadóit vonultatják fel, míg a 

Bornapokon, a Borlovag és Gasztronómiai Fesztiválon hazánk legjobb pincészeteinek borai 

vonzzák a város impozáns főterére, a Széchenyi térre az embereket.  

 

 

Az érdeklődők ezen kívül számos lehetőség közül választhatnak, legyenek akár színház, mozi, 

múzeum vagy sportkedvelők. A Győri Balett, a Filharmonikus Zenekar, a Győri Nemzeti Színház, 

valamint a Vaskakas Bábszínház kiemelt támogatásnak örvendenek a város életében és a 

legkülönfélébb előadásokkal várják az arra érdeklődőket. A múzeumok a nagy sikerű időszakos 

kiállítások mellett Kovács Margit, Borsos Miklós gyűjteményeket is rejtenek, de egyedülállónak 

számít a kályhagyűjtemény, valamint az ország első Gyermekmúzeuma is. A mozi kedvelőket a  

 

 

Széchenyi téren a Lloyd mozi, valamint a Győr Plázában a Cinema City várja mindig frissülő 

népszerű filmkínálatával.  

http://ehri.szeportal.hu/
http://hamepocso.hu/
http://kollegium.sze.hu/
http://studio.sze.hu/
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 A kultúra mellett városunkban mindenki megtalálja a 

kedvére való sportlehetőségeket is. A győri városvezetés kiemelten fontosnak tartja a városi 

sportélet fellendítését és eredményességét. Konditermek és sportcentrumok sokaságai, a győri 

uszoda, első osztályú városi csapatok (futball, futsal, kézilabda, kosárlabda), valamint a Kajak-

Kenu Szakosztály biztosítanak kiváló lehetőséget a sportkedvelők számára egy kis aktív 

kikapcsolódásra. 

Az egyetemisták számára a Campus is egy kisebb fajta városnak számít, ahol mindezen 

lehetőségek szintén megtalálhatóak. Az Egyetem saját kulturális- és sportlehetőségekkel 

rendelkezik, melyek helyszínéül az Egyetemi Csarnok, az Egyetem vonzáskörzetében lévő 

Püspökerdő, valamint a Campuson található különböző ifjúsági klubok szolgálnak. Az Egyetemi 

Csarnokban és a kollégiumokban jól felszerelt konditermek találhatóak. A labdajátékok mellett 

az extrém sport kedvelőinek is jut szerep, lehetősége van a kihívást keresőknek falmászásra is 

például. Akik viszont a hagyományos sportokat szeretik, választhatnak akár az aerobic, akár a 

különböző labdajátékok közül. Az Egyetemre felvett elsőéves hallgatók pedig nemcsak a 

tanulmányaikat folytathatják nálunk, hanem az általuk régóta űzött sportokat is.  

Ezen kívül pedig minden félévben rengeteg szórakoztató est (szakestélyek, szakestek, koncertek, 

stb.) kerül megrendezésre Egyetemünkön, melyek mellett helyet kapnak a szakmai 

rendezvények is rendkívül nagy számban (előadások, kerekasztal-beszélgetések, stb.) 

Költségtérítéses hallgatók az Egyetemen 

A költségtérítéses hallgatók mérséklést vehetnek igénybe. Költségtérítés mérséklésre pályázni 

kell. Minden szorgalmi időszak kezdetén lehet leadni a pályázatot a rendszeres szociális  

 

ösztöndíjjal megegyező időpontban, mind elektronikus, mind papíros formában is, a kihirdetett 

helyeken. Az esetleges mérséklésnél a bizottság nem csak az ösztöndíjindexet és a szociális 

rászorultságot veszi alapul, hanem a hallgató szociális helyzetét, és kiemelkedő tudományos, 

illetve sportteljesítményét is. A költségtérítéses hallgatók kollégiumi díja szintén 8.100 Ft/hó.  

 

Az egyetemen működő Uniwork Iskolaszövetkezet számos lehetőséget kínál akár alkalmi, akár 

hosszú távú diákmunka végzésére. A költségtérítéses hallgatók számos céges ösztöndíjra 

pályázhatnak. 
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 Hallgatói szolgáltatások 

 

Alumni Café: 

 

Kávé, üdítő, harapnivalók, ingyenes internet-elérési lehetőség hangulatos környezetben. Keress 

minket az Alumni, Karrier és Információs Központban (ÚT 106). 

 

Kisház – Hallgatói Információs és Szolgáltató Központ: 

 

Itt mindent megtalálsz, amire hallgatóként szükséged lehet. Legyen szó hallgatói kártyáról, 

vonatjegyről, vendégkártyáról, színházbérletről, rendkívüli szocpapír és pályázatok leadásáról, 

vagy csak információra van szükséged, akkor keresd a KISHÁZ-at az Alumni, Karrier és 

Információs Központban (ÚT 106).  

 

Bridge Hallgatói és Oktatói Klub:  

 

2009 óta várja vendégeit a BRIDGE Hallgatói és Oktatói Klub. Rengeteg szolgáltatást nyújt 

minden szórakozni és kikapcsolódni vágyónak. Napközben a felső szinten egy nemrégiben 

megújult hangulatos kávézóban pihenhetünk, esténként pedig a hét több napján koncerteknek 

és szakesteknek ad helyet.  

 

 

Irodalmi Kávézó:  

 

Ez egy kellemes, nyugodt pont, ahol kicsit kizökkenhetsz a mindennapi rohanásból. Remek hely 

a barátokkal való találkozáshoz, vagy egy frissítő kávé elkortyolásához. Színes kávé, ital, 

harapnivaló és programválasztékkal várunk az Egyetemi Könyvtár mellett az Inno-Share 

épületben. 

 

Fénymásolók:  
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 Fénymásolni, nyomtatni, szkennelni több lehetőség is 

akad az egyetem területén. A Központi Kollégiumban a K/3-as portán lévő fénymásolóban, a 

könyvtárban, a Külső Kollégiumban, Jogi  

Épületben valamint az Alumni, Karrier és Információs Központban (ÚT 106) is. Nyitvatartási idő 

a fénymásolók bejáratánál. 

 

Hallgatói tanácsadás: 

Szeptembertől júniusig jogi, életpálya és tanulmányi, gyakorlati tanácsadást tartunk minden 

héten. A tanácsadásra bejelentkezni a Karrier Irodában, az Alumni, Karrier és Információs 

Központban (ÚT 106) lehet.  

HÖOK Mentorprogram: 

Ez egy esélyegyenlőségi program, melynek feladata az első éves és a hátrányos helyzetű fiatalok 

felsőfokú tanulmányainak segítése. A program részeként mindig egy felsőéves segíti a 

beilleszkedését a mentorprogramra jelentkező hallgatóknak.  

Kommunikációs és Szolgáltató Központ – Öregdiák Iroda: 

Öregdiák szolgáltatások. Kapcsolattartás a már végzett hallgatókkal, öregdiák bál, illetve szak és 

évfolyamtalálkozók szervezése, évkönyv, Alumni Magazin megjelentetése. Öregdiákok 

folyamatos tájékoztatása hírlevél formájában az aktuális eseményekről, rendezvényekről.  
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Győri Ökumenikus Egyetemi Lelkészség: 

Evangélikus, katolikus és református egyetemi lelkészekként egy keresztény közösség építését 

tűztük ki célul magunk elé. Szeretnénk segítséget nyújtani abban, hogy az egyetemi hallgatók a 

sok tanulás mellett lelkük "karbantartásával" is foglalkozhassanak. Az evangélium hirdetésével, 

lelki támaszt nyújtva, leleményes szeretettel közösséget építve EGYÜTT készülünk a nagybetűs 

Életre. Amire várunk Benneteket: istentiszteletek, előadások, koncertek, fórumbeszélgetések és 

sok közösségi alkalom, ahol közelebbi kapcsolatba kerülhettek a hittel és egymással. 

Széchenyi Életpálya Program 

A munkaerőpiacon való sikeres helytállás érdekében fontos a különböző kompetenciák 

fejlesztése, különös tekintettel a vezetői készségekre és kompetenciákra, melyek terén 

kutatások szerint hiány mutatkozik a végzett szakembereknél. Ez és a különböző 

kompetenciák és képességek fejlesztésére hoznánk létre a Széchenyi Életpálya 

Programot a Széchenyi István Egyetemen. Elvárásaink alapján e készségek fejlesztése a 

még inkább növeli, vagy segíti, gyorsítja a hallgatók amúgy is magas 

foglalkoztathatóságát. 

Győr városa 

Magyarország hatodik legnagyobb városa. Jelentős gazdasági, ipari, egyházi, oktatási, kulturális 

és sportközpont. Városunk a Budapest – Bécs tengelyen található félúton, kiváló közlekedési 

adottságokkal rendelkezik, emiatt kapta jelzőjét: Győr – a találkozások városa. A város a 

Kisalföldön három folyó, a Mosoni-Duna, a Rába és Rábca torkolatánál fekszik, ezért nevezik a 

„folyók városának” is. Népessége kb. 130 000 fő. A lendületesen fejlődő gazdasággal és 

kereskedelemmel rendelkező pezsgő életű település az üzleti élet szereplőinek találkozására is 

kiváló lehetőséget kínál. A közelmúltban megnyílt Győr-Pér repülőtér légi úton is elérhetővé 

teszi a várost. Győr nyüzsgő nagyváros, ahol a barokk belvárosban egész éven át vonzó 

programokra látogathatunk el. 


