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• Általános nemzetközi kitekintés, 

környezet, tendenciák, elméleti 

megalapozás

• Nemzetközi példák

• Széchenyi István Egyetem 

együttműködései

• Győr-SZE-Ipar kapcsolat

• Jövőbeli kitekintés
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Előadás felépítése

Előadó: : Tömböly Teodóra



• EU célkitűzése: a világ legversenyképesebb és 
legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává 
válni

• Globalizálódó világ – fokozódó verseny

• Tudás biztosíthat versenyelőnyt

• „A felsőoktatás ..... mára nélkülözhetetlen a 
gazdasági növekedés szempontjából is, 
vagyis a felsőoktatás vált a gazdasági 
növekedés motorjává. ” (Krueger A. B; Lindahl
M. 2001) 

• Tudásalapú gazdaság jelentőségének 
fokozódása – K+F+I növekvő szerepe
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Nemzetközi környezet

Előadó: Tömböly Teodóra2014. november 28.



• Globalizálódó cégek kutató központoktól 
„megszabadulnak”

• Ezzel párhuzamosan az innovatív start-
upok szerepe nő - a cégek fő kutatási 
területén kívül eső innovatív ötletek

• Nyílt innováció (Chesbrough 2003)

• Egyetemeken felhalmozott tudás 
hasznosítása az ipari szférában 

• Triple-helix modell még tovább erősödő 
jelentősége
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Tendenciák

Előadó: Tömböly Teodóra



• Egyetem-gazdaság-önkormányzat közötti 
együttműködés (1995 Etzkowitz&Leydesdorff)

• Tudásalapú társadalomban az innovációban és 
gazdasági fejlődésben meghatározó szerepe van 
az egyetemeknek

• Tudástranszfer új formái

• Új intézményi perspektí-

va: enterpreneurial

university

• Hagyományos 

szerepeken túllépni
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Triple Helix modell

Előadó: Tömböly Teodóra



• London – Imperial College
– Akadémiai és ipari szféra közötti kapcsolat biztosítása

– Corporate Relationships Team (vállalati igények felmérése, 
segítségnyújtás)

– Oxford, Cambridge, Imperial együttműködése: Imperial Innovations Ltd. 
(részesedést kap, profitorientált)
• Három intézmény innovációs tevékenységét menedzseli (befektet, inkubátort 

működtet, forrásbevonást segíti)
• Tulajdonjogok tisztázása a kutatás megkezdése előtt
• Országos szinten meghatározott jogi keretek (ügynökségek, tudástranszfer 

hálózatok)

• Brémai Egyetem - a régió innovációs motorja (kezdet -
1985)
– Tudomány és gazdaság összekapcsolása

– Central Transfer Bureau (szabadalmak, start-up támogató programok, 
stb.)

– „Bridge-hálózat” (több egyetem + bank együttműködése:„Start-up
vállalkozások az egyetemről” )
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Nemzetközi példák

Előadó: Tömböly Teodóra2014. november 28.



Széchenyi István Egyetem

„A jövő Győrben épül!”

•Képzések száma: 58 szak 

•Campus területe: 101.724 m2

•Képzési területek:

műszaki, informatikai, jogi, igazgatási, gazdasági, pedagógiai

egészségügyi, szociális, zeneművészeti

•22 féle sportolási-, kulturális és szórakozási lehetőségek

• Fenntartói támogatás:

– 2010: 3,2 Mrd Ft (100%)

– 2011: 3,1 Mrd Ft (97%)

– 2012: 2,9 Mrd Ft (91%)

– 2013: 2,5 Mrd Ft (78%)

• Hallgatói létszám:

– 2010: 11.083 fő (100%)

– 2011: 11.371 fő (103%)

– 2012: 11.118 fő (100%)

– 2013: 11.902 fő (107%)

„Győrben tanulni jó!”
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• Állás- és gyakorlati helyek közzététele, állásbörzén részvétel

• Céges előadás/rendezvény az egyetem falain belül (egyszeri 

alkalom)

• Oktatásba bekapcsolódás (rendszeres)

• Közös egyetemi-vállalati szervezeti egységek létrehozása

• Közös laborok, kutatási projektek, infrastruktúra

• Felmérések a munkaerő-piaci igényekre vonatkozóan
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Egyetemi-vállalati együttműködések 

lépcsőfokai

Előadó: Tömböly Teodóra2014. november 28.



• Practing szakmai gyakorlat - Practing Alapítvány

• Duális képzés - MTK, KGYK

• K+F - Audi Hungária Tanszékcsoport, MTK - laborok

• Közös pályázatok, projektek, kutatási együttműködések - Tudásmenedzsment
Központ, Járműipari Kutató Központ

• Szakmai rendezvények, hallgatói projektek

– Állásbörzék, Inter-Uni projektek - Audi, Borsodi Műhely, LuK Savaria, szakmai

napok, gyárlátogatások (KSZK)

– Gépész- Mechatronikai mérnök Hallgatók Országos Konferenciája,

Informatikus Hallgatók Országos Konferenciája

– Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny (Kautz Szakkollégium)

– Széchenyi Életpálya Program

– Career Advantage kurzus (TMK)

– Fiatal vállalkozások alapítása: start-up, spin-off

• Vállalati ösztöndíjak - Universitas-Győr Alapítvány (Idén 20 Győri Universitas
ösztöndíj – 5,5 millió Ft értékben, valamint 2 Klatsmányi-Varga, 7 Pannon-Work,

2 Szemerey Loránd, 10 Waberer’s ösztöndíj, 2 Würth, 1 Abas, 1 Gardó Sándor)
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Az együttműködések eszközei a 

Széchenyi István Egyetemen

Előadó: Tömböly Teodóra2014. november 28.



• Város jelentősége:

– Hely biztosítása

– Infrastruktúra (Győr- EYOF: építkezések, fejlesztések) –

megfelelő bázis 

– Támogató jogi környezet (adózási feltételek, támogatások nyújtása, stb.)

– Folyamatos konzultáció az ipari partnerekkel (befektetői igények és 

munkaerő-piaci kínálat összehangolása)

– Mobilis Interaktív Kiállítási Központ (Agóra PóLUS Győr pályázat)

• Közös megjelenések (pl. Automotive Hungary 

kiállítás, pályaválasztási rendezvények)

• Győri Járműipari Életpálya-modell (műszaki életpálya

kiemelt prioritása, szemléletformálás, pályaorientáció)

• Belépés előtt álló fiatalok közös megszólítása

• Túlmutat a gazdasági kapcsolatokon (kiváló oktatási intézmények, 

lakásállomány, sokszínű kulturális kínálat, sportolási lehetőségek, élhető városi 

környezet)
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Egyetem-Város-Ipar
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Jövőbeli fejlesztési irányok, lehetőségek

• 1540/2014. (IX. 24.) Korm. határozat a 
Széchenyi István Egyetem, az AUDI 
Hungaria Motor Kft. és Győr Megyei Jogú 
Város közötti együttműködés alapján 
létrejövő Felsőoktatási és Ipari 
Együttműködési Központról (FIEK)

• Adott ágazati képzés és K+F+I 
összehangolt, gazdasági érdekekhez 
igazodó fejlesztése

• Hatékony tudás- és technológiatranszfer 
felsőoktatás és gazdaság között

• Részletek kidolgozása folyamatban
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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