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1. Vezetői összefoglaló 

 

 

A magyar településhálózatnak van egy speciális szintje, amiket faluvárosnak, vagy 

kényszervárosnak szokás hívni. Ezek lakosságszáma általában 2-6 ezer közt van, 

működésük, társadalmi viszonyaik pedig inkább a községekkel, falukkal mutatnak rokonságot, 

mint az ennél eggyel nagyobb méretű kisvárosokkal, csak a történelem, vagy a gazdasági 

fejlődés valahogy úgy hozta, hogy ezek városi rangot kaptak. 

Ezek közt városok közt vannak nagyon gazdagok, vegetálók, agglomerációs települések, 

mindentől távol esők, jól menedzseltek, sodródók, de nem is az az érdekes, hogy miben 

különböznek, hanem az, hogy miben hasonlítanak… 

Az első ilyen közös pont, hogy mindegyiknek van Integrált Teleülésfejlesztési Stratégiája. 

Ehhez mindig készül egy legalább 150 oldalas helyzetelemzés, van benne hangzatos jövőkép, 

a város szempontjából kulcsprojektek, hálózatos projektetek, akcióterületi fejlesztések, 

partnerségépítés, az eredmények nyomonkövetéséhez indikátorok és beruházásokat kísérő 

úgynevezett „soft” projektek, amelyeknek a célja, hogy ne csak megépítsük a közösségi 

tereket, hanem után próbáljuk meg őket élettel is megtölteni. 

A következő közös pont, hogy mi hiányzik ezekből a településfejlesztési stratégiákból. Nincs 

bennük szó dizájnról, kreatív iparról, innovációról és ha eufemizálni akarunk, ezek a fogalmak 

nem is hatják át ezeknek a településeknek a mindennapjait…  

„A kreatív ipar olyan adottság, mint a homokos tengerpart vagy van, vagy nincs” -

ismeretlen szerző 

A hagyományos ipartelepítésre vannak bevett módszerek, kell hozzá alkalmas földterület, 

bekötőút, trafó, csatorna, csapadékvízelvezetés, meg ideális esetben cégek, akik aztán meg 

is töltik ezeket az ipartelepeket, ipari parkokat. Az elmúlt 15 évben volt is hozzá mindig 

pályázat, szóval ezt a lépcsőfokot általában megugrották ezek a települések. 

De hogyan telepítünk kreatív ipart? Milyen alapinfrastruktúrát kell ehhez fejleszteni? A 

romkocsma jó ötletnek tűnik, de a valódi megoldás az aktív, újdonságokra nyitott, inspiráló 

társadalmi közegben rejlik. És ebben sajnos nem állnak jól ezek a települések… 

Kezdjük a társadalmi aktivitással, aminek sok megnyilvánulási formája lehet a városi 

szemétszedéstől, a népdalkör, vagy néptánccsoport szervezéséig, a testvérvárosi kapcsolatok 

ápolásától a március 15-ei megemlékezésen részvételig tényleg sok minden, de valahogy itt 
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mindig ugyanaz a 20, jó esetben 50 ember tűnik fel, a maradék 2-5000 ember viszont nehezen 

aktivizálható. Aki nem tudja a nihil fogalmát értelmezni, az szervezzen bármilyen témában 

lakossági fórumot egy ilyen településen. 

Az aktivitás után térjünk át az inspirációra. Mi lehet inspirálóbb, mint a művészetek vagy a 

kultúra. Végre egy jó hír, hiszen minden ilyen településen van művelődési ház, amit 

mostanában integrált közösségi szolgáltató térnek hívnak inkább és ez a névváltozás sajnos, 

vagy nem sajnos, nézőpont kérdése, az ott folyó munka átalakulásával is járt. Ezekről a 

településekről mára gyakorlatilag eltűnt a magaskultúra. 

 

„A középkorban az egyetemek embereket képeztek, aztán szakembereket, most már 

inkább csak szakbarbárokat” – ismeretlen szerző 

Végül az utolsó közös pont, hogy egyik ilyen településen sincsen egyetem, pedig az egyetem 

fogalmát gyakran kapcsoljuk össze az innovációval, dizájnnal, kreatív iparral. Egyetemet 

alapítani elég költségigényes, még az érintett városok leggazdagabbjai sem engedhetik meg 

maguknak. 

Pannonhalma városa egy sor lelkes önkéntessel mégis kísérletet tett egy egyetem 

megalapítására, mely a keresztségben a Pannonhalma CAMPUS kezdeményezés nevet 

kapta. Az alapítók, függően attól, mely területről érkeztek, vagy milyen szálon kapcsolódtak a 

városhoz, a humanizmus új útjait, turisztikai potenciált, a helyi gazdaság fejlődését, a kulturális 

programkínálat bővülését, vagy egy konstruktivista alkotótábor reinkarnációját várták tőle, 

olyan módon, mely más városoknak is inspirációt nyújt a saját CAMPUSuk elindítására és a 

kistelepülési szellemi tér izgalmasabbá tételére. 

Jelen kézikönyv a 2016-19-e időszakban lezajlott 5 Pannonhalma CAMPUS programnak állít 

emléket, különös tekintettel a CAMPHUSK projekt keretében támogatott „Szépség szerkezete 

a szerkezet szépsége” kurzusnak, valamint igyekszik gyakorlati tanácsokkal segíteni minden 

olyan helyi közösséget, amely úgy dönt, hogy saját egyetemet alapít. 
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2. CAMPHUSK projekt bemutatása 

 

A CAMPUS működési kézikönyv elkészülését a CAMPHUSK projekt tette lehetővé. A 

CAMPHUSK - Határon átnyúló tábor fiataloknak az együttműködés és személyes fejlődés 

jegyében című projekt az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 

támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, 

célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a szlovák-magyar határ két oldalán élő fiatalokat, és 

együttműködésre buzdítsa őket.   

Alszószeli (Dolné Saliby) és Pannonhalma 13 éves testvér települési múltra tekint vissza. Ez 

idő alatt számos közös rendezvény került lebonyolításra, ám kevés olyan lehetőség adódott, 

amely során a két régió fiataljai közelebbi együttműködést alakíthattak volna ki. Mindkét 

település sok innovatív ötlettel rendelkezik, amelyek személyi és pénzügyi kapacitás 

hiányában nem tudnak előre mozdulni. Ezek az adottságok, illetve a Pannonhalmán már 3 éve 

működő Pannonhalma Campus adta az ötletet egy olyan határon átnyúló, innovatív, nyitott, 

interdiszciplináris szellemi és alkotó műhely, egy közös tudományos-művészeti fesztivál 

alapjainak megteremtéséhez, amely egy közös csapatmunka révén közelebb hozza 

egymáshoz a két ország felsőoktatásban résztvevő hallgatóit, oktatóit, illetve az általuk 

képviselt egyetemeket, főiskolákat. A CAMPHUSK projekt során a határ két oldalán 

szerveztünk határon átnyúló nyári egyetemeket szlovákiai és magyar egyetemi hallgatóknak, 

akik egy hétig a települések által meghatározott feladaton dolgoztak. A projekt keretében 

készült ez a kézikönyv is. 

Forrás: benyújtott pályázati dokumentáció, szervezők által készített leírások 

A projektben közreműködő partnerek:  

Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Kft.  

A Vezető Partner immáron negyedik éve szervezi a projekt alapötletét adó Pannonhalma 

CAMPUST Pannonhalma város önkormányzatával, a Pannonhalma és Térsége 

Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Széchenyi István Egyetemmel együttműködésben. A 

rendezvény eddig 4 alkalommal került megrendezésre a városban. A campusok során 

különböző tudományterületről érkező diákok (20-30 diák) dolgoztak egy-egy a város által 

felvetett probléma megoldásán. A problémamegoldó rendezvényeken túl a CAMPUS 

keretében építészhallgatók és művészek egy erdei kápolnát építettek Pannonhalmán. Az 
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eddigi rendezvények során szerzett tapasztalatokat szeretnénk beépíteni a közös, határon 

átnyúló campusok megszervezésébe.  

 Alsószeli Szabadidő Klub  

Az Alsószeli Szabadidő Klub célja, hogy a község fiataljai számára színvonalas szórakozási, 

művelődési lehetőséget biztosítson. A helyi ifjúság közösségi életének megszervezése mellett 

e néhány év alatt a klub a környék hasonló irányultságú szervezeteivel is szoros kapcsolatot 

épített ki. Magyarországi partnerszervezetekkel több sikeres programot valósított meg. Az 

eltelt 16 évben a tagok különböző szakmai fórumokon vettek részt, aktívan bekapcsolódtak a 

helyi Termál Kistérség kialakításába, valamint a klub tagja a Leader program koordinálását 

végző Öreg-Feketevíz Helyi Akciócsoportnak. Projektjeik anyagi fedezetét pályázatok révén 

sikerült biztosítaniuk. A klub legfőbb tevékenysége jelenleg kulturális rendezvények 

szervezése a fiatalabb generációk aktív bevonásával, többek között a 15 éves múltra 

visszatekintő hagyományőrző rendezvény, az Alsószeli Jurtanapok - Kulturális Fesztivál és 

Nyári Szabadegyetem szervezése. Mindezeken kívül az ALSZIK égisze alatt működik a több 

mint 50 tagot számláló Alsószeli Varsás néptáncegyüttes, mely jelenleg 3 három 

korcsoportban működik a településen. A kulturális rendezvények szervezése, a fiatalokkal való 

közös munka kiváló alapot teremt a CAMPHUSK projektben való együttműködéshez, a közös 

szakmai és gyakorlati munkához. 

Forrás: a partnerek által elkészített leírások 

 

3. CAMPUS kezdeményezés szellemisége 

 

 

A CAMPUS egy kísérlet, melynek célja egy innovatív, nyitott, rugalmas, egyedi szellemi 

műhely, egy az interdiszciplinaritás elvén alapuló, konstruktív és kooperatív intellektuális erőtér 

létrehozása és működtetése. 

Mit jelentenek a jelzők a fenti definícióban? 

Innovatív 

A világ változásaira fogékony, azokra valós időben reagáló, az új, vagy már létező problémákra 

tudományos és gyakorlati értelemben egyaránt újszerű eredményeket generáló 

szemléletmód. Nyitott Szellemi beidegződésektől, ideológiáktól, előítéletektől mentes, eltérő, 

http://www.skhu.eu/
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akár egymással szemben álló gondolatrendszereket is befogadni képes fórum, vita- és előadó 

helyszín. 

Rugalmas 

A változásokat folyamatosan figyelő, azokat a meglévő gondolkodási struktúrába való 

integrálhatóság szempontjából vizsgáló, és az eredmény függvényében akár a struktúrát 

megváltoztatni hajlandó és képes megközelítés. (Tulajdonképpen gyors intellektuális 

evolválódásra képes.) 

Egyedi 

Mert a szokásos (és egyébként szükségszerű) intézményi keretek által nem korlátozott, az 

emberi alkotó vágy számára tágas, szabad teret biztosító, összefüggésekben gondolkodó 

rendszer, amely az ilyen irányú, meglévő, de elszigetelten működő műhelyeket is segítve, 

befogadva, az azok közötti kommunikációnak helyszínt biztosítva működik. Mindez 

tulajdonképpen egy (sikeres és életképes) előkép nélküli szituáció. 

Az interdiszciplinaritás elvén alapuló 

A különböző tudományterületek ismeretanyagát és gondolkodásmódját integráló, azok között 

átjárókat teremtő, az egyes tudományos- és gyakorlati eredményeket más tudományágak 

művelői számára „lefordító”, ebben az értelemben inspiratív, megtermékenyítő közeg. 

Konstruktív 

A tudományos eredmények gyakorlatban történő kipróbálására és alkalmazására, ennek 

alapján akár továbbgondolására ösztönző, ebben az értelemben élő, mozgó, ható, iránnyal és 

nagysággal jellemezhető entitás, kvázi (szellemi) erővektor, melynek hatása van. 

 

 Milyen módon és eszközökkel kívánja a CAMPUS kezdeményezés megvalósítani a 

definícióban     foglalt     céljait? 

 

Kezdetben időszakos jelleggel, meghatározott tematikával műhelyrendezvényeket szervez, és 

valósít meg. Ezek a rendezvények, programjuktól függően egyetemi oktatók, hallgatók, 

gyakorló szakemberek, kutatók, tudósok, művészek részvételével, egy-egy jól definiált feladat 

megoldási alternatíváinak kidolgozása köré épülnek fel. A feladatmegoldások a CAMPUS 

definíciójában felsorolt és részletesen magyarázott elvek mentén történnek. A 

műhelyrendezvényeket tudományos, művészeti, közéleti témákkal foglalkozó előadások, 
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kiállítások, előadóművészeti események kísérik. Ezek a rendezvények sajátos, újszerű, egyedi 

hangvételükkel reményeink szerint felkeltik nemcsak a hazai, de a szélesebb körű, európai 

egyetemi közélet érdeklődését is. A célunk, hogy különböző egyetemekről érkező, különböző 

tudományágakat képviselő diákok csoportmunkában dolgozzanak, hogy a rendezvény 

(kurzus) témájául szolgáló problémára komplex megoldási javaslatot adjanak a saját 

szakterületükön szerzett tudás felhasználásával. Ezzel párhuzamosan a diákok a kapcsolódó 

tudományterületek ismeretanyagát, a tudományterületeken átívelő szakmai együttműködés 

kihívásait, valamint az ezekben rejlő lehetőségeket is megismerik. 

Forrás: Pannonhalma Barátai közösség meghívó levele 

 

4. CAMPUS kezdeményezés indulása 

 

I. Pannonhalma CAMPUS – BorMagTerv 

 

2016. tavaszán a Településfejlesztési Operatív Program keretében második ütemben lehetett 

pályázatot benyújtani városi barnamezős területek rehabilitálására. A pályázat első ütemében 

a Pannonhalma Város Önkormányzata és a Pannonhalma Városfejlesztő Kft konzorciuma 300 

millió Ft támogatást nyert a volt TSZ műhelyek területének rehabilitálására, amelynek 

keretében új turisztikai fogadóközpont épül interaktív kiállítással 100 adagos étteremmel, 

kerékpáros centrummal és kerékpárkölcsönzővel, turisztikai fogadóparkolóval. 
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Az apátsági major korábban lezajlott felújítása után ezzel a városközpontban a Bortároló – 

Magtár tömb maradt jelentősebb, rehabilitálandó épületegyüttesként, amelyre a pályázat 

keretében lehetőség nyílott volna. A pályázat benyújtásának azonban feltétele volt, hogy a 

rehabilitációra a város előtervekkel rendelkezzen, melyek elkészíttetésének költsége nem állt 

rendelkezésre. Ezt követően született az elhatározás, hogy a Pannonhalma CAMPUS ötletből 

valósággá váljon. A tisztán helyi erőforrásokból megszervezett első rendezvényen 3 

csapatban 19 fő dolgozott együtt különböző szakterületekről (építész, közgazdász, 

településfejlesztő, marketinges) és egyetemekről (Szegedi Tudományegyetem, Budapesti 

Corvinus Egyetem, Pécsi Tudomány Egyetem, Széchenyi István Egyetem). A résztvevők 

munkáját segítő és érékelő szakértők, mentorok: 

• Szalay Szabolcs - építész 

• Lebó Ferenc - szobrászművész 

• Körmendy János – GYMS Megyei Építészkamara Elnöke  

• Dimény Gábor - építész 

• Rosivall Ágnes- építész 

• Hefter László - üvegművész 

• Rábai László – főapáti titkár 

• Ongjerth Richárd – MUT ügyvezető igazgató 

• Kovács Tamás – Pannonhalma Város Önkormányzata 
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A diákok számára kiírt feladat a pályázati lehetőséggel összhangban az volt, hogy a 

Bortárolóra készüljön olyan hasznosítási javaslat olyan, amely: 

• Hangsúlyos közösségi funkcióval bír az alábbiak szerint:  

 

o kulturális központ, közművelődési intézmény 

o közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények 

o nonprofit szolgáltatóház 

o közszféra funkció 

 

• Működését a gazdaságosság jellemezze, a működtetés költségeit termelje ki, 

lehetőség szerint biztosítson kapcsolódási lehetőséget a helyi vállalkozások, vagy 

befektetők számára az alábbiak szerint: 

 

o kereskedelmi és/vagy szolgáltató terek 

o helyi termékek számára piaci terület 

o profitorientált módon üzemeltetett sport- és szabadidős létesítmény 

o profitorientált módon üzemeltetett rendezvény- és konferenciaközpont 

 

• Illeszkedik a település turisztikai elképzeléseibe  

• Időszakos helyszíne lehessen nagyobb rendezvényeknek 

• Vegye figyelembe a város építészeti, településépítészeti, közlekedési, társadalmi, 

kulturális, topográfiai környezetét és összefüggéseit  

• Éljen a nagy térfogatú, tagolatlan enteriőr adta térformálás lehetőségeivel 

• Az épületben található tartályok közül 3 db szabadon választott felhasználható 

• Külső megjelenésében alkalmazkodjék a különleges elhelyezkedés által támasztott 

igényekhez (Apátság, melynek bástyájáról nézve a települési szinten jelentős épület 

teljes tömegében megnyilvánul, a szemközti Apátsági majorság impozáns és 

forgalmas épületegyüttese, a szomszédos Magtár, a közeli Főtér, melynek jelentős 

részéről szintén látható a teljes utcai homlokzat) 

• Építészeti megoldásaiban, az azokkal kapcsolatos anyaghasználatban az igényesség 

jellemezze 

• Funkciójában éljen az udvar nyújtotta lehetőségekkel, törekedjen annak 

környezettudatos, család- és klímabarát megújítására, különös tekintettel a 

csapadékvíz helyben történő hasznosítására  
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• A funkcionális javaslat vegye figyelembe a település Turisztikai Koncepciójában 

foglaltakat, különös tekintettel:  

o Pannonhalma város és az Apátság szoros együttműködése mellett, a városi 

közösség önálló identitásának erősítési igényét, a város sajátosan elkülönülő 

értékeiben rejlő idegenforgalmi kínálat bővítési lehetőségét. 

o Pannonhalma és a környező települések együttműködése terén, a város 

szerepköréből adódó térségszervező lehetőséget, a közös program-kínálat 

kialakításában rejlő többlet vonzerőt. 

 

A kialakítási javaslat (legalább vázlat szinten) térjen ki az épület környezetének (udvar, telek, 

tömb), kapcsolódó közterületeknek a rendezésére különös tekintettel, annak használati 

módjára, esztétikai kialakítására, valamint a település gyalogos, kerékpáros, gépjármű és 

zöldfelületi hálózatába történő beillesztésére, főbb kapcsolati igényekre.  

A fentiekből is látszik, hogy a résztvevő diákoknak egy valós és nagyon összetett problémára 

kellett funkcionális, építészeti, üzemeltetési és marketing megoldást találniuk, mindössze 4 

nap alatt. 

Az első csapat elképzelései szerint a fejlesztések során egy kulturális szolgáltató központ kerül 

kialakításra a Bortároló épületében, amely aktivizálja a helyi és a környékbeli lakosokat. 

Később a közösségi események által megélénkülő kisvárosi élet a turistáknak is vonzó lehet, 

valamint a jelentősebb események (borkóstoló, jelentősebb színi előadás) már az épület 

működtetésének első időszakában is tudnak idegenforgalmi bevételt termelni. 

Gazdaságossági és környezetvédelmi szempontok érvényesülése érdekében napelemes 

rendszert, az udvarra eső csapadékvíz számára tárolót terveztek. 
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A második csapat szerint az épület egyik legfőbb erőssége a nagy belmagasság, ami egyben 

rengeteg lehetőséget is rejt magában a belső terek kialakítása során, továbbá a hosszanti 

elrendezés, valamint az, hogy egybefüggő beltere van az épületnek. Szintén közösségi célú 

hasznosítási javaslatuk, amely befüggesztett színes kubusokkal és ezeket összekötő 

üveghidakkal tölti ki a teret a zsűri szerint a legjobb elképzelés volt, amelyre alapozta a város 

végül a benyújtott pályázatát. 
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A 3-as csapat szintén egy multifunkciós rendezvénytermet álmodott az épületbe abban a 

formában, hogy az ott található 150 m3-es tartályokból kettőt megőriztek, hogy utaljon az 

eredeti funkcióra, valamint mobil padlózattal, hogy a központi terem elrendezése az 

igényekhez illeszkedő legyen. 
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II. Pannonhalma CAMPUS 

 

A rendezvény célja az volt, hogy résztvevők véleményezzék a város 10 éves fejlesztési 

koncepcióját interdiszciplináris csoportmunkában. A II. CAMPUS során arra a kérdésre 

kerestük a választ, hogy reprodukálható-e az élmény, szakértők is képesek-e játszani, 

valamint népszerűsíteni kívántuk a kezdeményezést a helyi véleményformálók, vállalkozók, 

egyetemi vezetők körében. 

A résztvevők október elején megkapták a város 10 éves akcióterületi tervét, ami lefedi a 

Váraljától a Vasútállomásig a tejes belváros. Reggel a társaság Dottóval körbejárta az érintett 

területeket, majd a Majorban szóban is ismertetésre kerül a feladat, és a csoportok beosztása. 

Az volt az elvárás, hogy akár az egész akcióterületi tervet, akár csak annak egy projektjét 

válasszák ki, és javasolnak mást, vagy egészítsék azt ki. 5 db 6 fős csapatban különböző 

belvárosi helyszíneken dolgoztak csoportban a résztvevők, aztán este 20 perces prezentációk 

keretében ismertették az eredményeket. A CAMPUS kezdeményezés egyik fő célja, hogy a 

magas kultúrát is visszacsempéssze ezekbe a városokba, így ebéd után pihenésként a 

Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézetének diákjai csillogtatták meg 

tudásukat a résztvevőknek és a város lakosságának. A program meghívottjai: 
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Bakondi György Patrik – P4W Kft  

Baranyi Zsolt – energetikai szakértő 

Csécsi Dávid - Budapesti Corvinus Egyetem 

Czigány Tamás DLA – építész, egyetemi docens 

Czigler Ágoston – Hansa Kft 

Daubner Lóránt – korábbi bencés diák 

Dimény Gábor – korábbi Mosonmagyaróvári főépítész 

Dr. Filep Bálint – a Széchenyi István Egyetem kancellárja 

Dr. Földesi Péter – a Széchenyi István Egyetem rektora 

Dr. Kovács Szabolcs - jegyző 

Dr. Lőrincz Ildikó – a Széchenyi István Egyetem docense 

Dr. Szabó Eszter - járási hivatalvezető 

Dr. Szekeres Tamás- az Universitas Győr Alapítvány elnöke 

Dr Veöreös András - Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal - Kulturális 

Örökségvédelmi Osztály  

Erdei Attila – P4W Kft 

Folláth Szabolcs – Concilium Arts Alapítvány  

Gedó Nikoletta Bianka - Szegedi Tudományegyetem 

Halász Dóra – építész 

Hegedűs Judit - Nyugat-magyarországi Egyetem 

Hevesi Enikő - Szegedi Tudományegyetem 

Jójárt Kriszta - Budapesti Corvinus Egyetem 

Lebó Ferenc – szobrászművész 

Ongjerth Richárd - Magyar Urbanisztikai Tudásközpont ügyvezető igazgató 

Peleskey Ákos - Tihany Art Placc/Tihanyi Piac 

Rábai László – apátsági titkár 

Senasi Diána - Pécsi Tudomány Egyetem 

Vas Gábor – alpolgármester 

Veiland László - Pannonhalmi Apátság értékesítési és marketing vezetője 

Zeitler Ádám – Milestone Institute 
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III. Pannonhalma CAMPUS – Gesztenyés Horog rehabilitációja 

 

A Bakony és a Kisalföld találkozásánál magasodó, egykor Pannonia Szent Hegyének (Mons 

Sacer Pannoniae) nevezett dombon található 1000 éves bencés monostor, amely 

kulcsszerepet játszott a kereszténység Közép- Európában való elterjesztésében, és a 

klasszikus műveltség tovább örökítésében, egyidős a magyar államisággal. 

A Pannonhalmi Főapátságot és természeti környezetét, mint kiemelkedő egyházi, kulturális és 

oktatási- nevelési központot 1996-ban a Világörökség részévé nyilvánították. 

Az apátságnak évszázadokon keresztül a legfontosabb – ha nem az egyetlen – közlekedőútja 

a Gesztenyés Horog volt, amely kialakulását a mélyedésben lefolyó víz eróziója mellett a 

huzamos és gyakori használatnak is köszönheti. Állandósult nevét a korábban a felső szakasz 

környékén tenyésző apátsági szelídgesztenyésről kapta. Az irodalom Mély-horog néven 

emlegeti, népi elnevezése pedig Szamárút volt. Az utóbbi nevet azért ragasztották rá, mert 

1869-ig ezen az úton hordták föl a vizet az apátságba a szamár- és bivalyfogatok. 

A horognak megbecsült helye van az apátság és a település történetében: maga is ezer vagy 

több évet számlálva érintetlen és élő tanúja az ezeréves múlt eseményeinek, jelenségeinek. 

Szerepe, jellege szerint egyszerre volt helyi és távolsági út: ez volt a Győrből Pannonhalmára 

jövő közvetlen út befejező szakasza. Ezen az úton indultak hajdan az apátok nem ritka 

kiszállásaikra, messzi utazásaikra. Itt jutottak föl a monostorba a különböző magyar és idegen 

méltóságok, köztük az alapító uralkodóház királyai, hercegei, soraikban a szentek is. 

Zarándokseregek lába verte föl a löszbe vájódott út porát; katonák csizmája, lovak patája 

rúgta-kavarta sarát. Szolgák, alkalmazottak és jobbágyok, a település apraja-nagyja lépte meg 

életében sokszor az emelkedő métereket. 

Jelentőségét egészen 1831-ig megtartotta, amikor a nehezen járhatónak minősített régi út 

kiváltására megépült a ma is használatos Új út, míg a Gesztenyés Horog a feledés homályába 

veszett. 

Az apátság és a város közti kapcsolatok új szintre emelését is jelképezi, hogy a belvárosi 

akcióterületi terv a Gesztenyés Horog Fejlesztési Koncepció nevet kapta a keresztségben. 

Pannonhalma Város Önkormányzata és a Pannonhalmi Bencés Főapátság a világörökségi 

területen fekvő, kétoldalról természetvédelmi területtel határolt történelmi út újjáépítése mellett 

döntött.  
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A végleges fejlesztés koncepciójának elkészítéséhez az önkormányzat a III. Pannonhalma 

Campus keretében nemzetközi diákcsapatok ötleteit várta az alábbiak szerint: 

• A Gesztenyés Horog a profán városközpontot, valamint az élő és működő, jelenleg is 

bencés szerzeteseknek otthont adó szakrális teret, az apátságot köti össze. A 

megújítást követően a Gesztenyés horog lesz a fő gyalogos közlekedési útvonal ezek 

között. A diákok által összeállított koncepcióval szemben elsődleges elvárás volt, hogy 

a látogatók számára, akik ezen keresztül közelítik meg a monostort megfelelő lelki 

és/vagy történelmi és/vagy kulturális felkészülést biztosítson az apátság 

szellemiségének befogadásához. Ennek érdekében: 

o A pályaművekben szükséges meghatározni azt a vezérfonalat, amelyhez 

annak elemei kapcsolódnak.  

o A pályaműveknek tartalmaznia kell a vezérfonalhoz illeszkedő egyedi 

szimbólumokat (műalkotások, installációk, audiovizuális elemek), ezek 

lehetséges helyszínét, tartalmát, formavilágát, anyaghasználatát. 

o Az úton kialakítandó/kialakítható kísérő kulturális/gazdasági funkciók 

meghatározását. 

• Unikális, modern szemléletű építészeti és technológiai megoldások alkalmazása, 

amelyek minőségükben illeszkednek a világörökségi területen korábban megvalósult 

fejlesztések  nívójához. 

• Az utat övező természeti környezet értékeinek védelme, és az út nyomvonalának 

megtartása. 

• A csapatok esetében cél volt a multidiszciplinaritás, amely jelen esetben a következő 

területeket öleli fel: építészet, urbanisztika, műszaki tudományok, képzőművészet, 

filmművészet, filozófia, teológia, közgazdaságtan, marketing és kommunikáció. 

• Elvárás a tudományos minőségű, de megvalósításra alkalmas pályaművek 

elkészítése, amelyek a rendezvényről szóló kötetben publikálásra kerülnek. 

Forrás: III. Pannonhalma CAMPUS felhívása 

Az elkészült pályaművek (Időkapu, Titkos ösvény, Íz- fény- hang- felismerés) ötleteinek 

felhasználásával jelenleg is zajlik a Gesztenyés horog első ütemének megvalósítása. 
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IV. Pannonhalma CAMPUS – A bővülés korszaka 

2018-ban a Pannonhalma CAMPUS keretében új utakat is igyekeztünk felfedezni. Ennek 

keretében a tavasz folyamán tanulmányi versenyt hirdettünk egyetemistáknak városmarketing 

koncepció kidolgozására, melyre 10 csapat küldte be pályaműveit. 

A nyári „fő rendezvény” során 3 kurzust indítottunk. A város főépítésze vezetésével a 

Széchenyi István Egyetem építészmérnökei készítettek leltárt a helyi védett, valamint a helyi 

védelemre érdemes épületekről, valamint elkészült ezek építészeti felmérése is, mely munka 

beépült a Település Arculati Kézikönyvbe. 
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Fajó János Kossuth- díjas festőművész tanítványaival 2 hetes képzőművészeti alkotótábort 

szerveztünk a konstruktivista művészethez kapcsolódóan Szabad geometria – Nyitott szem – 

Kreatív szellem címmel. Az Alkotóműhely és a Művésztelep szellemiségét a geometrikus, 

konkrét művészet hatja át. A résztvevőknek tiszta formát tanítottuk minden anyagban, 

technikában, elméletben és funkcióban. Az alkotótáborban azt az életformát modelleztük meg, 

amely ehhez a munkához szükségeltetik. Ezen életvitelhez – az egyén önmagához való 

eljutásához – specifikus életforma párosul, ami eltér minden konvencionálistól, átlagostól. 

Céltudatos és egyénre szabott. 
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A tavasz folyamán Körösvölgyi Zoltán korábbi mentoron keresztül egy megkeresés érkezett a 

városhoz. A Moholy- Nagy Művészeti Egyetemen a 2017/2018-as tanév tavaszi 

szemeszterében zajlott Kortárs szakrális művészet kurzus lezárásaként a résztvevő diákok 

egy közös projektet dolgoztak ki egy szabadtéri kápolna megépítésére társadalmi munkában. 

A szükséges faanyagot HelloWood Építész Mustra szervezői, a helyszínt a Pannonhalmi szent 

Imre hegyen a Kisalföld Erdőgazdaság, a résztvevők szállását és ellátását pedig a város 

biztosította. Az elkészült eredményről beszámolt többek közt az építészfórum, az urbanista 

blog, a HVG és a Kisalföld. 
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A „hagyományos” nyári CAMPUS keretében a „migránsválság” kellős közepén igyekeztünk 

stílszerű feladattal előállni, ahol nem a politikai kommunikációra, hanem a valós megoldásokra 

helyeztük a hangsúlyt: 

„A” ország egy szárazság sújtotta ország. Globális klímaváltozás felerősítette az El Nino 

jelenséget, mely a térségben egy hosszantartó szárazságot okozott. Az emberek nem tudnak 

aratni nincs víz, nagy a veszély arra, hogy betegségek terjedjenek. Erre jön a La Nina és 

áradásokat okoz „A” országban, amiatt több város lakhatatlanná válik, az energia-, távközlési-  

és közműszolgáltatások leállnak, a közigazgatás és közszolgáltatások megszűnnek. A túlélők 

többsége a közelben húzódó határ felé indul, amelyen át „B” országba akarnak lépni, segítség 

reményében., amely megfelelő infrastruktúrájának köszönhetően (víztározók, 

öntözőcsatornák, kiépített árvízvédelmi létesítmények) nem szenvedett jelentős károkat. 

„A” ország jellemzői: Alacsony GDP és életszínvonal, autokrata kormányzat, demokratikus 

alapjogok hiánya, számos nemzetközi szerződést nem ratifikáltak, a szociális- és 

egészségügyi ellátások szegényesek, a katasztrófák kezelésére és elhárítására szolgáló 

intézmények erőforrások híján alig működnek, a népesség vallásilag megosztott, a 

közbiztonság labilis, civil szervezetek nem működnek. 
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„B” ország jellemzői: Demokratikus berendezkedésű, stabil jogállam, nemzetközi kapcsolatai 

jók, ez megkötött szerződéseiben is megnyilvánul, GDP és életszínvonal közepes, a jogállam 

és a közigazgatás jól működik, a civil szféra erős, a szociális- és egészségügyi szolgáltatások 

szervezettek és kiterjedtek, az infrastruktúra kielégítő, a népesség elsősorban keresztény, kis 

számú muszlim és zsidó mellet, illetve ateista, állam és egyház szétválasztva működik. 

A menekülők: Még nem érték el a határt, pontos információ a nemi- és életkor szerinti 

megoszlásról nem áll rendelkezésre. 

Általános ismeretek vannak a katasztrófát szenvedett város lakosságáról, ezek a következők: 

Iskolázottság: 4-5% felsőfokú, 10-12% középfokú, 25-30% alapfokú, idegen nyelvet 8-9 % 

beszél, írástudatlan 20-25%. 

Vallási megoszlás: 70-72% muszlim, 28-30% keleti keresztény, lakóhelyükön a vallási 

villongások nem voltak jellemzők, de a keresztények és muszlimok külön negyedekben éltek, 

vegyesházasságok szinte egyáltalán nem fordultak elő. Muszlim vallási szélsőségesek 

elenyésző számban, de előfordulhatnak. 

Közösségi szokások: A tradicionális közösségek (család, rokonság) szerepe meghatározó, a 

családfők tekintélye nagy. A fontos döntések meghozatalánál, általában kikérik az idősek 

véleményét. Mind a muszlim, mind a keresztény férfiak intenzív közösségi életet élnek, ennek 

helyszínei elsősorban a teázók, illetve piacok. A nők szerepe ebben a tekintetben mindkét 

felekezetnél a családra korlátozódik. A házasságok, különösen az iszlám híveinek körében a 

két család közötti megegyezésen alapulnak, a lányok tiszta erkölcsei kiemelkedő szerepet 

játszanak. 

Ünnepeiket nagy tiszteletben tartják, a böjtöt és a ramadant szinte minden család megtartja. 

Népszerű szabadidős tevékenységek a különböző táblajátékok, a fiatalok körében a 

mobiltelefonon játszható, elsősorban online játékok. A sportok közül a labdarúgás a 

legnépszerűbb. 

Szenvedélybetegségek: A férfiak jelentős része dohányzik, ezt a szokást úgyszólván 

gyerekkorban felveszik. Az alkoholfogyasztás nem jellemző, a muszlimok között szinte nem is 

fordul elő. A kábítószer fogyasztás ezzel szemben elterjedt, főként helyben termelt, növényi 

alapú szereket használnak, de előfordulnak a szintetikus drogok is. 

Egészségi állapot: A krónikus betegségek között vezetnek a keringési és a légzőszervi 

megbetegedések. A lakosság csekély mértékben átoltott. Szűrővizsgálatokban az érkezők 
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zöme soha nem vett részt, AIDS és TBC is előfordulhat. Az áradás során a város 

csatornahálózata telítődött és kiöntött, és mivel az emberek csak napok után hagyták el a 

települést, ebből adódó fertőzések is előfordulhatnak. A havária során sok zúzódásos, vágott, 

vagy töréses sérülés történt, ezek ellátatlanok. A határig tartó út -jellemzően hegymenetben- 

négy napig tartott, közben úgyszólván semmilyen segítséget nem kaptak az államtól, így 

valószínűleg sokan legyengültek. 

A feladat: Az érkező, mintegy 20000 ember elhelyezése és ellátása addig, amíg későbbi 

sorsukról nem sikerül megnyugtató döntést hozni. Az országba történő megérkezésük 

gyalogosan, hegyvidéken, mintegy 30-40 km. hosszú határszakaszon, 4-5 helyen várható, 

ahol kiépített határátkelőhelyek és szilárd burkolatú utak nincsenek. 

Sokuknak hiányoznak az okmányai, személyes holmijuk a napi szükségleteiket sem elégíti ki. 

Számosan elveszítették családjukat, akik vagy másik úton menekültek, vagy meghaltak a 

katasztrófában. 
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V. Pannonhalma CAMPUS – határon innen és túl 

 

A legutóbbi CAMPUS középpontjában a CAMPHUSK projekt rendezvénye állt: 

„A szépség szerkezete, a szerkezet szépsége” kurzus 

A kurzuson a feladat különböző, a város által megálmodott közterületek megtervezése volt. A 

legjobb tervek később megvalósításra kerülnek vagy egy későbbi Campus keretein belül 

folytatódik a kivitelezésük.  A résztvevő egyetemi hallgatók a hét során szakmai mentorok 

segítségével három, konkrét feladatot oldottak meg a fenti gondolatok szellemében.  

A kurzus nem titkolt célja, hogy a különböző területekről érkező, különböző tudásanyagot és 

szemléletmódot birtokló hallgatók egymás szempontrendszerét megismerve, közösen 

alkossanak, és ennek során mindnyájan közelebb kerüljenek a fenti kérdések 

megválaszolásához.  

Ennek társrendezvénye Alsószeliben került megrendezésre: 

Csináljuk a fesztivált (!) tábor   

Alsószeliben a CAMPHUSK művészeti alkotó műhely a sok év tapasztalataiból gazdálkodó 

Alsószeli Jurtanapok - Kulturális Fesztivál és Nyári Szabadegyetem előkészítési munkálataira 

épült. A fiatalok új ötletei hozzájárultak a fesztivál arculatának fejlesztéséhez, a 

fesztiválhelyszín kialakításához a fesztivál installációinak elkészítésével, a Jurtanapok 

szervezői pedig sok éves gyakorlati tapasztalatukkal gazdagították a rendezvényt és a 

diákokat.  

„A szépség szerkezete, a szerkezet szépsége” kurzus 25 résztvevő diákja a három alábbi 

feladaton dolgozott: 

Híd-városkapu:  

A diákok feladata a 82-es főútról leágazó bekötőutat Pándzsa patakot keresztező vasbeton 

híd helyére egy új híd tervezése volt, amely amolyan városkapu szerepét is betölti. 
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Gesztenyéshorog-löszfal: 

A régi, városközpontot az apátsággal összekötő gyalogúton található egy löszfal és egy 

löszpince, a feladat ennek a területnek stabilizálása, és egy kilátópont létrehozása volt.  
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Kulturális köztér a Bortároló-Magtár udvarán 

A feladat egy közösségi tér megtervezése volt, mely alkalmas nagyobb kulturális események 

lebonyolítására. 

 

Forrás: a résztvevő diákok által készített prezentációk 

 

Az V. Pannonhalma CAMPUS-on két másik kurzus is lebonyolításra került, viszonylag 

alacsony résztvevői számmal, így ott egy-egy csapat készítette el megoldási javaslatát. 

Kisvárosi mobil applikáció fejlesztése – projektelőkészítő kurzus 

Pannonhalma városa egy smart applikáció elkészítését tervezi a jövőben, én ennek 

előkészítésébe szerette volna bevonni a diákokat. A feladatuk az volt, hogy egy hét alatt 

állítsák össze a helyiek igényei alapján, hogy milyen funkciókat kell ellátnia egy ilyen 

applikációnak, és milyen módszerekkel ismertethető meg a helyiekkel, hogyan lehet rávezetni 

őket a használatára. 

Ökoterrorizmus - válságkezelés 

Egy interneten szerveződő globális ökoterrorista csoport, amely szerint a kormányok az 

olajlobbi hatására nem hajlandók érdemi intézkedéseket tenni a globális klímaváltozás 

megfékezésére, összehangolt merényleteket hajtanak végre Norvégiában, Oroszországban 

és a közel keleten az olajtermelő és szállító infrastruktúra ellen. Ennek eredményeként a napi 
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termelés 20 millió hordóval csökken, az olaj hordónkénti ára pedig azonnal 500 dollár fölé 

emelkedik. Az infrastruktúrát ért károk, a további beígért merényletek és a tartalékkapacitások 

hiánya miatt a helyzet várhatóan a következő 1 évben sem fog javulni. Amerika és Kanada 

betiltja az exportot, míg a többi exportáló ország esetében Kína és Nyugat Európa kétoldalú 

megállapodásokkal igyekszik minél több olajhoz jutni, így Magyarország (és a világ többi 

része) nem jut külső forrásokhoz, ezért csak a hazai kitermeléssel lehet számolni. 

A diákoknak egy válságkezelési tervet kellett összeállítaniuk. 
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5. Javaslatok CAMPUS témákra 

 

A CAMPUS kezdeményezés adoptálásának sikere sok tényezőn múlik, úgy, mint elhivatott 

szervezők, lebonyolításra alkalmas infrastruktúra, finanszírozás, a mentorok személye, diákok 

elérése. De ha ezek mind meg is vannak, akkor is nélkülözhetetlen a sikerhez, hogy a 

résztvevők élvezzék a feladatot, úgy érezzék annak megoldásától többek, jobbak lesznek, a 

későbbi karrierjük szempontjából hasznos lesz, ha az önéletrajzukban szerepeltethetik azt.  

Jelen kézikönyv olyan helyi közösségeknek szól, akik kedvet, erőt éreznek magukban ahhoz, 

hogy ezt a kezdeményezést saját településükön is megvalósítsák és ezeknek a 

közösségeknek az elsődleges formái az önkormányzatok és a lokális civil szervezetek, így a 

CAMPUS lehetséges témáit is az ő szemszögükből, igényeikből érdemes első körben 

megközelíteni. 

Minden település fejlődik, akár organikusan megy ez végbe, akár tervszerűen, professzionális 

településfejlesztés útján. A célcsoport települések jellemzően sem erőforrással, sem megfelelő 

tudással nem rendelkeznek ahhoz, hogy hosszútávú és megalapozott településfejlesztési 

céljaik legyenek. Az eddigi tapasztalatok alapján az egyetemistákon belül az építészek azok, 

akik a leginkább nyitottak a hasonló, táborszerű, projektjellegű rendezvényekre, egyrészt 

azért, mert az ő formális képzésük során rendszeresen vannak ilyen feladataik, másrészt 

azért, mert a HelloWood rendezvény kapcsán már van a „piacon” egy olyan program, ami 

hasonló szemléletet követ (1 hét alatt fából készült installációk megépítése egyedileg kijelölt 

területeken) és szakmai tartalmának, valamint kiváló marketingjének köszönhetően népszerű 

a diákok körében. Ezekre tekintettel indulásnak olyan feladatot érdemes választani, ami 

építészeti, városfejlesztési szemléletű, pl.: 

• Településfejlesztési stratégia megalapozása (városszerkezet elemzése, lakossági 

igényfelmérés, szociológiai kutatás, építészeti értékek felmérése, dokumentálása) 

• Településfejlesztési stratégia célrendszerének meghatározás, ehhez kulcsprojektek 

azonosítása. 

• Külső és belső településmarketing felépítése (célcsoportok, csatornák, üzenetek) 

• A településen lévő, használaton kívüli épületek számára funkció kijelölése, 

hasznosítási terv (építészeti, üzemeltetési, kommunikációs) 

• Települési építőtábor akár egy meglévő épület közösségi munkában történő 

megújítására, akár szociális célú lakhatási projekt keretében (habitat for humanity), 

akár egyedi művészeti értékkel bíró alkotás létrehozása. 
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Nem multidiszciplináris kurzusokból a városfejlesztésen kívül is találhatunk olyan témákat, 

melyekre nyitottak lehetnek a hallgatók: 

• Egyedi települési fesztivál (nem falunap!) megszervezése, lebonyolítása. Itt az 

időszükséglet miatt célszerű egy tanulmányi versenyt kiírni a fesztivál témájára, 

programjára, és a győztes csapat kapja meg a lehetőséget, hogy meghatározott 

pénzügyi kereten belül kialakítsa a programot, majd lebonyolítóként részt is vegyen a 

rendezvényen. 

• Képzőművészeti alkotótábor, a rendezvény végén közös kiállítással (az alkotóktól 1-1 

elkészült mű maradjon helyben!) 

• Irodalmi kurzus 

• Tánckurzus, dráma kurzus, ami kiegészülhet dramaturgia tervezéssel, 

díszletépítéssel, előadással a program végén. 

• Perbeszéd verseny, komplex jogeset megoldása. 

Az első szint sikeres teljesítése, vagy speciális szaktudású mentorok birtokban, esetleg csak 

nagy bátorsággal érdemes továbblépni a következő szintre, egy valóban multidiszciplináris 

CAMPUS megszervezésére, ahol a témáknak csak a szervezők kreativitása szab határt. A 

sikeres kurzusokhoz az alábbi támpontokat tudjuk adni: 

• A téma legyen nagyon aktuális, vagy jövőbemutató (korrupció, el és bevándorlás, 

űrkutatás, robotizáció, klímaváltozás, környezetvédelem, biztonságpolitika, smart 

technológiák). 

• Olyan témát válasszunk, amihez a szükséges mentorokat is biztosítani tudjuk. 

• Olyan témát válasszunk, ami a helyi közösség számára is átélhető, megérthető. 

• Igyekezzünk megtervezni, hogy az adott témához melyik szakokról szeretnénk 

diákokat, igyekezzünk őket úgy bevonni, hogy „egyen szilárdságú” csapatokat tudjunk 

kialakítani. 

• A feladatleírás (pályázati felhívás) alapján legyen a diákok számára egyértelmű, jól 

definiált a feladat. 

Példa 1: Fogócskától a művészi táncig (mozgásművészeti alkotótábor) 

A tábor célja elsődlegesen, az egyéni testtudat felszabadítása és fejlesztése, másodlagosan 

pedig a mozgásművészettel történő kommunikáció közösségi élményének megtapasztalása. 

A 20. század kezdetétől napjainkig, a mozgásművészet jelentős átalakuláson ment keresztül. 

A múlt század eleji avantgárd mozgalmakkal párhuzamosan a táncművészet formái, és a 
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társadalmunkban betöltött szerepei is nagy mértékben megváltoztak, köszönhetően a politika 

a tudomány a művészet és a média fejlődésének.   

A foglalkozásokon a modern tánc technikák gyakorlása mellett, a drámapedagógiában 

használt szituációs játékokon keresztül, a résztvevők rövid koreográfiákat és kisebb 

performanszokat készítenek, amiken keresztül fejleszthetik testüket, és megtapasztalhatják az 

érzelmek és a gondolatok mozgással történő kifejezésének élményét. 

Példa 2: Önvezető közlekedés projektelőkészítő kurzus 

Példa város mérete, elhelyezkedése és a valós közlekedési igények okán alkalmas helyszíne 

egy igényalapú elektromos önvezető taxi rendszer kialakításához, és az ehhez kapcsolódó 

műszaki fejlesztések, társadalmi hatások kutatásához.  

A kurzus keretében a Példa Egyetemmel együttműködésben a település közlekedési 

rendszerének átfogó felülvizsgálata abból a célból, hogy az igényalapú elektromos önvezető 

taxi rendszer megvalósításához szükséges fejlesztések meghatározásra kerüljenek. Ennek 

keretében: úthálózat és csatlakozó közművek felmérése, jelenlegi közlekedési kapcsolatok és 

igények meghatározása, a működtetés és az igénybevétel jogi környezetének megteremtése, 

megvalósításhoz szükséges infrastruktúra fejlesztések meghatározása, a közlekedési 

igényeket legjobban kiszolgálni képes járművek paraméterezése, a fejlesztésben rejlő 

marketing lehetőségek feltérképezése. 

A kurzus keretében a diákok az alábbi kérdésekre keresik a választ: 

• Példa Város jelenlegi közlekedési struktúráját milyen módos szükséges átalakítani, 

hogy a tervezett önvezető taxi rendszer a legjobb hatásfokkal működhessen. 

• Az ideális jármű flotta paraméterezése. 

• Hálózatfejlesztési szükségletek meghatározása. 

• Lakossági igényfelmérés, a tervezett fejlesztés külső-belső kommunikációja. 

 

6. Javaslatok a szervezéssel kapcsolatban 

 

Az első és legfontosabb alapanyagot egy ilyen kisvárosi egyetemi programhoz, a résztvevők 

jelentik. Egyszerűnek tűnik a dolog, hiszen rengeteg egyetemista van, akiket meg lehet 

szólítani és egy 1 hetes fesztivál jellegű esemény elég vonzónak is tűnhet, de van pár buktató. 

Az egyik ilyen az időzítés: a vizsgaidőszak kiesik, hacsak nem sikerült valamelyik egyetemmel 

olyan együttműködést kialaktani, hogy a kurzus elvégzése beszámítson a diákok által 
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teljesítendő feladatba, de induló Campusként erre azért kicsi az esély. A szorgalmi időszak a 

katalógusos órák és az év közbeni beadandók miatt szintén nem ideális, úgyhogy marad a 

nyári szünet. Amikor viszont a nyaralás, a fesztiválok, a kötelező, vagy önkéntes szakmai 

gyakorlat és a nyári munka a versenytársak. Egy sikeres kurzus előfeltétele, hogy legkésőbb 

a téli vizsgaidőszak végén meg lehessen hirdetni és a kezdeti időszakban a promócióban 

minden eszköz megengedett, aztán évek alatt ideális esetben kialakul az a kapcsolati háló – 

volt résztvevőkből, egyetemi oktatókból, szakkollégiumokból, akiken keresztül célirányosan 

meg lehet szólítani 1-1 kurzus célközönségét. 

Volt róla szó korábban, hogy a résztvevők csapatokban dolgoznak. Fontos tapasztalat, hogy 

a 4-6 fős csapatok a leghatékonyabbak, különösen abban az esetben, ha minden 

szakterületről csak 1-1 diák vesz részt ezekben és minden csapat ugyanazokból a 

szakterülekből épül fel. 1-1 kurzus esetében 4-6 csapat az, amire elég figyelem jut, vagyis 1-

1 kurzus kb 30-40 főt jelent, és ez a létszám, ahol a csoportkohézió is jól tud működni. 

A diákok kapcsán nálunk visszatérő kérdés, vagy probléma, hogy az egyetemisták krémjét - a 

szakkollégistákat, OTDK-sokat sokkal egyszerűbb megszólítani, de társadalmilag meg az 

lenne hasznosabb, ha az inaktív tömegeket tudnánk bevonni. Az, hogy ez sikerül-e, majd az 

idő eldönti, de törekedni mindenképp érdemes rá. 

 

Oktatók/mentorok  

A másik nélkülözhetetlen elemei a programnak a résztvevő oktatók, metorok. A jó hír, hogy a 

magyar egyetemek tele vannak fiatal és lelkes oktatókkal, akik nyitottak az új kihívásokra, 

jellemzően nyáron ráérnek, és nem keresnek annyit, hogy a részvételre ösztökélésük 

megoldhatatlan finanszírozási krízist jelentsen. 

Szintén az elmúlt évek gyakorlati tapasztalata, hogy egy nem formalizált oktatási közegben 

általában jobban működnek azok az oktatók, akik a tanítás mellett valamilyen gyakorlati 

tevékenységet is végeznek, ha pedig sikerül egy hiteles gyakorlati szakembert, ne adj isten 

szaktekintélyt bevonni, az maga a főnyeremény. 

A mentorok feladata egyrészt a kurzus ötletéből konkrét feladatkiírást fejleszteni, 

meghatározni az elvárt végeredmény paramétereit, a csapatok munkájához szükséges 

háttértudást biztosítani, valamint ami a legfontosabb, minden nap beszámoltatni őket az 

előrehaladásról és erről értékelést, visszacsatolást adni. 
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Az eddigi tapasztalatok alapján célszerű minden olyan szakterületről mentorokat hozni, 

amelyekről diákok jöttek 1-1 csapatba, valamint szép dolog a bázisdemokrácia, de kell 1 

„kurzusvezető”, aki képes a parttalan vitákat lezárni és egy feszes keretet adni a kurzusnak. 

Minden esetben érdemes egy pszichológiában jártas mentort bevonni a csapatba, aki az 

esetleges konfliktusokat oldani tudja, miközben odafigyel a csoportdinamikára, és akár 

csapatépítéssel, játékokkal gazdagíthatja a munkával teli hetet. 

 

Alapinfrastruktúra 

A hét lebonyolításához az alábbi alapinfrastruktúra szükséges: 

Szállás:  

Minden településnél valószínűleg más és más lehetőségek vannak elszállásolni a diákokat, 

függ a költségvetési keretektől is a megvalósítás mikéntje. Az első Pannonhalma CAMPUSon 

a szűkös keretek viszonylag nomád körülményeket teremtettek, a diákok egy tornateremben, 

szivacsokon aludtak, és mondani sem kell, hogy nem kaviárt fogyasztottak lazaccal. Amit itt 

érdemes szem előtt tartani, hogy a diákok nyugodtan tudjanak elvonulni, pihenni, ugyanakkor 

a diákszállók, közös szállások fokozzák a hét hangulatát, így ezt a két tényezőt érdemes 

ötvözni. 

Ellátás:  

Az étkezéssel kapcsolatban egy dolgot kell figyelembe venni, hogy az étkezés ne szakítsa 

meg nagyon a munkafolyamatot, vagyis ne kelljen több kilométert gyalogolni az étteremig, ne 

kelljen egy órát várni, míg felszolgálják az ebédet. Megszívlelendő javaslat, hogy mellőzzük 

az A,B,C menü választási lehetőségeket, mert óriási kavarodást tud okozni, bármilyen 

körültekintők vagyunk is (leszámítva persze az esetleges éterallergiákát, vegán étkezést, stb.) 

Helyszín, munkahelyszínek:  

A helyszín, helyszínek, vagyis azok egymástól lévő távolsága szintén nagyon fontos tényező. 

Próbáljuk meg a munkahelyszínt egy épületben, vagy egy területen kialakítani (mindenképp 

biztosítsunk zárt helyiséget rossz idő, vagy túl meleg idő esetére). Legyenek munkaállomások, 

ahol a csapatok tudnak dolgozni elszigetelten a többiektől, és legyen egy közösségi tér, ahol 

közös munka, közös prezentációk, és akár közös étkezés zajlik. 

A helyszínen legyen folyamatosan biztosított internetszolgáltatás, ez nagyon fontos 

alapfeltétele a zavartalan munkának. Manapság a diákok mind rendelkeznek mobil 
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eszközökkel, de adott esetben biztosítsunk minden csapatnak egy gépet, illetve projektort, 

kivetítőt a helyszínen/helyszíneken. 

 

A CAMPUS ütemezése 

Előkészítés: 

• A téma meghatározása 

• A CAMPUS első lépése mindig az ötlet maga, vagyis a téma meghatározása, erről 

fentebb már írtunk.  

• A témának megfelelő mentorok kiválasztása, felkérése 

• Ha megvan a téma, jöhetnek hozzá a szakemberek. Próbáljunk minden érintőleges 

szakterületet lefedni. 

• A mentorok segítségével a pályázati felhívás elkészítése  

• A tábor meghirdetéséhez szükségünk lesz egy pályázati felhívásra, ami tartalmazza a 

kurzus leírását, a feladatot, illetve a pályázási határidőt, elérhetőségeket (melléklet).  

• A kurzus meghirdetése, marketing 

• A pályázati felhívásokat minél több csatornán hirdessük meg, használjuk személyes 

kapcsolatainkat a diákok irányába (lásd javaslatok a marketinggel kapcsolatban). 

• A rendezvényhez pénzügyi források előteremtése 

• Ez egy folyamatos feladat, szponzorok felkeresése, pályázati lehetőségek figyelése és 

pályázatok elkészítése. (lásd a CAMPUS finanszírozása) 

• Beszerzések, szervezési feladatok 

• Szállás, étkeztetés intézése, előadók leszervezése, stb. 

Végleges program kialakítása: 

• Amire figyeljünk a program kialakítása során: ez egy feszített tempójú, munkával teli 

hét, hagyjunk benne kisebb időket a diákoknak pihenésre, magányos elvonulásra. 

Ugyanakkor legyenek közös programok, amik építik a csapatot. Mindenképp szánjunk 

a program elején időt egy mentori megbeszélésre, ahol egymással tisztázhatják a 

feladat pontos értelmezését, közös elvárásokat fektethetnek le a héttel kapcsolatban., 

Előzetes információk megküldése. Ez szintén egy kardinális feladat. A diákokat készítsük fel 

a hétre, a káosz elkerülése érdekében. Az előzetes információs csomag az alábbiakat 

tartalmazza: 
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• A feladat leírása 

• A hét programja, tematikája 

• Szállás címe 

• A rendezvény helyszíneinek címei 

• Elérhetőségek a szervezőkhöz 

• Térkép 

• Szükséges dolgok, mit hozzanak magukkal 

• Mentorok előzetes informálása 

• A mentorok számára is készüljön egy anyag a témával kapcsolatban, illetve hogy mik 

az elvárások a feladat megoldásával kapcsolatban, hogyan fog kinézni a hét felépítése. 

 

A rendezvény lebonyolítása, szervezési buktatók 

A rendezvény lebonyolítása innentől már gyerekjáték. Gondolhatnánk, de ez nem igaz. Mik 

egy jól megszervezett CAMPUS alappillérei? 

Humán erőforrás: 

Elsősorban legyen minimum 3 ember, aki egész héten jelen van, rendelkezésre áll, és 

lehetőleg minden rendezvénnyel kapcsolatos információ birtokában van (program, étkezések, 

esti programok, elérhetőségek, fellépők, előadók elérhetőségei, csőszerelő, duguláselhárító, 

tűzoltó, mentő, és még sorolhatnánk). Egy ember lehetőség szerint éjjel-nappal legyen a 

rendezvény helyszínén, vagy legalábbis a szállása legyen a közelben.  

A helyszínen rengeteg feladat adódik, ezt ne felejtsük el: akár étkeztetések lebonyolítása, 

tereprendezés, esti programok előkészítése, résztvevők ügyes-bajos dolgai 

(gyógyszerbeszerzés), bevásárlás, apróbb hibák elhárítása.  

A rendezvény „vőfélye”: 

A CAMPUSnak legyen egy hoppmestere, egy levezető elnöke (nem a 3 szervező egyike), aki 

egész héten azzal foglalkozik, hogy a programokat felvezesse, az időkereteket betartassa, a 

résztvevőket a megfelelő helyszínekre küldje, és szükség esetén összetrombitáljon mindenkit. 

Pontosság: 

Legyünk pontosak. Ennyi embert nagyon nehéz ilyen sűrű szakmai program esetén időben 

ide-oda mozgatni. Mi mindig legyünk jóval előbb a helyszíneken, tartsuk kontroll alatt a 

programot. 
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Információk biztosítása, rendelkezésre állás: 

Érkezéskor érdemes aláíratni mindenkivel egy jelenléti ívet, illetve készíteni egy listát az 

elérhetőségekről a szervezők számára. A diákoknak pedig fordítva, legyen elérhetőségük a 

mentorokhoz és a szervezőkhöz. Ekkor kapják meg ismét a programot, illetve érdemes 

kitűzőket is készíteni, hogy az első napokban könnyebben megismerjék egymást. 

 

A program tematikája: 

A hét során mindig legyen alkalom időközi prezentációkra, megbeszélésekre, 

visszajelzésekre, értékelésre, hogy ezek alapján tudják folytatni a munkát a résztvevők. A hét 

egy záró prezentációval zárul a csapatok részéről, amire meghívhatjuk az érintett városi 

szereplőket vagy bármilyen érdeklődőt.  

 

Értékelés, díjazás:  

Erre nincs bevált megoldás: vannak diákok, akiket kifejezetten hajt a versenyszellem, és 

mindenképp győztest szeretnének kihirdettetni, de vannak, akiket frusztrál, és végül 

csalódottan távoznak, ha nem a nyertes csapatban vannak. Díjat, elismerést viszont 

mindenképp javaslunk minden résztvevőnek adni, amivel még ha jelképesen is, de 

megköszönjük a városunkba fektetett tudását és munkáját. 

 

Résztvevők kiválasztása: 

Ideális esetben sikerül olyan kurzus meghirdetni, amelyre özönlenek a jelentkezők, többen is, 

mint ahány diák számára helyet tudunk biztosítani. Ebben az esetben merül fel a kiválasztás 

kérdése. Fontos, hogy a jelentkezési lapon kérjünk be olyan információkat, amelyek alapján 

„rangsorolhatóak” a diákok (tanulmányi versenyek eredményei, oktatói ajánlás, közösségi és 

önkéntes tevékenységek stb.) a pályázati felhívás pedig a kiválasztási eljárásra és 

szempontokra is térjen ki (kurzusvezető, szervezők általi kiválasztás), valamint ügyeljünk arra, 

hogy a diszkrimináció látszatát is kerüljük. 

Példa: 
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A résztvevőkről a Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Kft ügyvezetője dönt a rendelkezésre 

álló források és a felkért független külső értékelők javaslata alapján. Az értékelők a javaslatukat 

a jelentkezési lap alábbi pontjainak szakmai tartalma alapján készítik elő: 

• tanulmányi versenyeken elért eredmények 

• hasonlós rendezvényeken történő részvétel bemutatása 

• pályázó által végzett közösségi és önkéntes tevékenységek 

• motivációs levél 

• oktatói ajánlás 

A szervezők a jelentkezőt dátumig értesítik a jelentkezési lapon megadott e-mail címen. A 

döntés elleni jogorvoslat lehetőségét a pályázat kiírója kizárja. 

 

Biztonság, felelősség: 

A CAMPUS esetében az egyetemisták, mint célcsoport kiválasztását 2 dolog indokolta. 

Egyrészt ők már rendelkeznek azzal a tudással, ami egy komplex feladat megoldásához 

szükséges, másrészt ők már mind nagykorúak, így szervezők felelősségi köre sokkal jobban 

lehatárolható. Fontos, hogy a pályázati felhívásnak már részét képezze a felelősségi 

nyilatkozat, amely sok későbbi problémától megóvhatja a szervezőket. 

Példa: 

A Pannonhalma Campuson minden résztvevő saját felelősségére vesz részt. A helyszínén 

található berendezéseket, eszközöket, létesítményeket mindenki kizárólag saját felelősségére 

használhatja. A Pannonhalma Campus programjain, feladatain való részvétel senkire nézve 

nem kötelező és egyetlen résztvevő sem kötelezhető ezek teljesítésére. 

A Pannonhalma Campus résztvevői hozzájárulnak ahhoz, hogy a rendezvény hivatalos 

fotósa(i) felvételeket készítsen róluk, és tudomásul veszik, hogy a szervezők által is 

jóváhagyott képek és felvételek a hazai és külföldi sajtóban, médiumokban és a Pannonhalma 

Campus ismertető anyagaiban megjelenhetnek. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűn ik, 

csak a beleegyezésével nevesíthető. 

A rendezvény területére tilos tiltott anyagokat, eszközöket bevinni, így különösen kábítószert, 

pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, ütő-, vágóeszközt, robbanékony-, mérgező-, gyúlékony 

anyagot tartalmazó tárgyat, vagy eszközt, illetve bármely egyéb, mások testi épségét 

veszélyeztető, vagy arra alkalmas tárgyat, vagy eszközt. 
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A résztvevő köteles az akut, állandó vagy időszakos betegségeit, allergiáját a szervezőkkel 

közölni, és az arra vonatkozó gyógyszerezési útmutatást nyomtatott formában a rendezvényre 

történő regisztráció során bemutatni. 

Lázas, fertőző betegségben szenvedő, sérült/nyílt sebfelületű személyek, kábítószer vagy 

egyéb bódító hatású szer hatása alatt álló személyek a rendezvény területére nem léphetnek 

be, illetve ott nem tartózkodhatnak. 

A személyi sérüléssel járó baleset bekövetkezésekor a szervezőket - amennyiben a sérülés 

súlya indokolja, a mentőket - haladéktalanul értesíteni kell. Lehetőségeihez mérten a sérült 

ellátásáról és további szükséges teendőkről (pl: mentő hívása) az egészségügyi szolgáltatást 

ellátó személy köteles gondoskodni. 

A rendezvény résztvevői ingóságaikat saját felelősségükre hozzák be a rendezvény területére, 

az ingóságokért a szervezők felelősséget csak abban az esetben vállalnak, ha valamely 

ingóságot megőrzési célból, dokumentáltan átvesznek a résztvevőtől. 

Amennyiben a résztvevő a jelen Szabályzatban foglaltakat megsérti, úgy az eset 

körülményeinek mérlegelése alapján a szervezők dönthetnek úgy, hogy az érintett személyt: 

a) figyelmeztetésben részesíti b) kizárja a rendezvényről és felszólítja annak elhagyására 

A kizárt személy semmilyen anyagi vagy erkölcsi követeléssel nem léphet fel a szervezők felé. 

Résztvevő a Pannonhalma Campus keretében létrehozott szellemi termékére 

térítésmentesen, nem kizárólagos, korlátozásmentes felhasználási jogot biztosít 

Pannonhalma Város Önkormányzata számára.  

 

7. Javaslatok a marketinggel kapcsolatban 

 

Azzal egész biztosan nem tévedünk, ha kijelentjük, hogy bármilyen projekt, rendezvény 

sikerének a kulcsa magán a terméken/szolgáltatáson túl annak a megfelelő marketingje, 

kommunikációja. Egy CAMPUS jellegű egyhetes rendezvényre nem könnyű megfelelő számú, 

és szakmailag megfelelő résztvevőt összegyűjteni. Ennek több oka van: egyrészt manapság 

rengeteg hasonló rendezvény, nyári egyetem, akadémia van külföldön és Magyarországon is. 

Egymást érik az elismert táborok, építőtáborok, szakmai kiállítások, nem beszélve a 

fesztiválokról, nyaralásokról, szakmai gyakorlatokról. Az őszi/tavaszi időszakban a vizsgák, 

nyáron pedig az egymást keresztező programok megtizedelik a lehetséges résztvevők 

http://www.skhu.eu/
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számát. Fontos tehát, hogy a mi rendezvényünk nyújtson valami rendkívülit, és ha lehet, 

kerüljük a nagyon ismert, nagy látogatottsággal bíró rendezvények időpontjait. 

A célcsoport: 

A CAMPUS esetében a célcsoport meghatározásával viszonylag könnyű dolgunk van: 

elsősorban felsőoktatásban résztvevő hallgatókat szeretnénk a rendezvényünkbe bevonni, s 

miként bármilyen téma esetén multidiszciplináris csapatmunkában dolgoznak résztvevő 

diákjaink, szinte minden hazai (ha nemzetközi babérokra törünk, hazai és határon túli) 

egyetemet megcélozhatunk.  

A célcsoportunk meghatározásánál azonban vegyük mindig figyelembe, hogy adott CAMPUS 

témának azért mindig van egy fókuszált célcsoportja, rájuk fektessünk nagyobb hangsúlyt, de 

informáljunk mindenkit a lehetőségről. 

Kommunikációs csatornák: 

Közvetlenük hogyan juthatunk el legegyszerűbben a diákokhoz? A mai diákok számára az e-

mail már szinte elavult csatornának számít, azonban a közösségi oldalakat folyamatosan 

használják, mondhatjuk, hogy ott élik mindennapjaikat. A Pannonhalma CAMPUS számára 

készült egy facebook oldal, az érdeklődők itt követhetik nyomon az összes CAMPUS hírt, 

rendezvényt, ide töltünk fel képeket, videókat. Ugyanígy érdemes a rendezvényeket az 

instagramon, myvipen és egyéb közösségi oldalakon kommunikálni. 

A másik módszer, amit a Pannonhalma CAMPUS is alkalmaz, hogy az éves CAMPUS 

kommunikációjába közvetítőket von be. Kik lehetnek ezek a közvetítők? 

1. A CAMPUSok régi résztvevői, ők saját élményeikkel gazdagítva továbbítják az 

információt diáktársaik felé. 

2. A rendezvényekre felkért mentorok, a rendezvényt támogató oktatók népszerűsítik 

személyesen diákjaik körében. 

3. Diákkörökben, klubokban előadásokat tarthatunk 

4. Az egyetemek kari vezetői, intézetvezetői, tanszékvezetői számára e-mailben küldjük 

ki az adott évi felhívást és jelentkezési lapot, nagyon sok diák rajtuk keresztül ismerik 

meg a programot. (mellékletként csatolva egy internetről összeállított címlista minden 

magyarországi felsőoktatási intézményhez) 

5. E-mailben keressük fel a szakkollégiumok, doktori iskolák, hallgatói önkormányzatok, 

diákszervezetek, karrierirodák vezetőit, rajtuk keresztül kerülnek ki az információk más 

http://www.skhu.eu/
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facebook oldalakra, egyetemi honlapokra, alhonlapokra. (melléklet: szakkollégiumok 

és doktori iskolák címlista) 

6. A fókuszált célcsoport tanszékeit általában telefonon, személyesen keressük fel, és 

több fős csoportok toborzását kérjük tőlük a rendezvényre. 

Mit kommunikáljunk? Mi vonzza a fiatalokat? 

Nyilvánvalóan minden diák más és mindenkit más vonz egy rendezvényben, de ha az alábbi 

üzeneteket megfogalmazzuk a felhívásunkban, akkor azoknak a számára, akiket szívesen 

látunk rendezvényünkön, vonzóvá tehetjük az eseményt. A sorrend nem fontossági sorrendet 

takar. 

1. Szakmai kihívás 

 

Emeljük ki, hogy a CAMPUS miben nyújt mást a diákoknak, mint más hasonló nyári 

egyetem.  

- Multidiszciplináris, vagyis nem egy „építőtábor” vagy „IT tábor”: az itt résztvevők 

átlépnek saját szakmájukon, és gyakorolják a kommunikációt más szakterületek 

képviselőivel (például amikor egy katona és egy pszichológus próbálnak 

megegyezésre jutni, abból mindkét fél sokat tanul, személyisége ezáltal fejlődik). 

- Általában valamilyen létező, valós helyzetre keres megoldást, pl. egy 

városfejlesztési feladat megoldása (smart city applikáció, egy rég elfeledett épület 

rehabilitációja, stb.), ezáltal a hallgatók nagyon gyakorlatias „képzésben” 

részesülnek. 

- A hét versenyszerűen zajlik, a végén nyertes kerül kihirdetésre. Itt érdemes 

valamilyen konkrét nyereményt is megjelölni. 

- A legjobb megoldás, vagy a megoldások legjobb részei megvalósításra kerülnek, 

így a diákok érezhetik, hogy ténylegesen részt vettek egy fejlesztésben. 

 

2. Közösségi és kulturális élmény 

 

Üzenetünkben jelenjenek meg a közös munka, együtt-gondolkodás, kapcsolati háló, új 

ismeretségek, itt is érdemes a multidiszciplinaritást kiemelni.  

A CAMPUS egyik fontos jellemzője a fentieken kívül, hogy nem csupán egy szakmai 

program, hanem számos színvonalas kulturális esemény is kíséri, szinte minden estére 

jut vagy egy érdekes szakmai előadás, egy filmvetítés, egy csapatépítő játék, egy 

koncert vagy egy szórakoztató előadás.  

http://www.skhu.eu/
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3. Részvételi díj 

Amennyiben azt a város meg tudja oldani, hogy szponzorok, pályázatok segítségével 

illetve saját forrásból megszervezze a rendezvényt, nagyon fontos tényező lehet, hogy 

ez egy ingyenes rendezvény. Nincs részvételi díj, ingyenes a szállás és az ellátás, és 

minden kulturális program.  

Hogyan kommunikáljunk 

Manapság egyre nehezebb felhívni az emberek, főleg a fiatalok figyelmét. És nem azért, mert 

érdektelenek vagy passzívak lennének. Azért, mert akkora mennyiségű információ jut el 

hozzájuk több csatornán keresztül, hogy ezeket automatikusan elkezdik szűrni. Csak a 

leginkább figyelemfelkeltő, rövid és világos üzenetekkel érhetünk célba. Egy hosszú, akár 

egyoldalas leíráson is átsiklanak. A szöveg legyen rövid, gyors olvasásra könnyen átfutható, 

inkább képi elemekkel vonzó „bemutatás”, a legfontosabb és legérzékletesebb információkkal. 

Innen vezethet egy link a bővebb információkhoz (felhívás, jelentkezési lap, program). 

Érdemes készíteni egy imázsvideót a városról, a rendezvényről, vagy a fényképösszeállítást, 

ez is vonzza a fiatalokat.  

Összegzésként a legfontosabb, hogy próbáljunk meg a fiatalok fejével gondolkodni, mit 

olvasnék el, mire szánnék 1 hetet, mi vonzana egy olyan táborban, amiből van még 20 másik 

is nyáron? 

8. Költségvetés, lehetséges finanszírozási források  

 

Minden projekt kapcsán eljön az a pillanat, amikor felmerül a kérdés, hogy jó-jó, de mennyibe 

kerül és honnan lesz rá pénz. Az első kérdésre a válasz nyilván sok mindenen múlik, de egy 

30-40 fős kurzus, szállással ellátással, kísérőprogramokkal – nyilván nem a Rolling Stonesal, 

kihozható 6-8 millió Ft-ból, ami egy nem túl acélos falunap költségvetése. 

Viszont az oktatás, közösségépítés, fiatalok, ezek nagyon hálás pályázati témák és az 

induláshoz jól is jönnek, de van velük 2 komoly probléma: az egyik, hogy 2 évre előre tervezni 

nem olyan egyszerű, aki mostanában pályázott bármire, az tudja miről beszélek, másrészt 

ezek elkényelmesítik az embert. 

Mi hiszünk benne, na jó, inkább csak bízunk benne, hogy az 1 főre jutó kb. 200 000 Ft-os 

költség idővel a résztvevők költségtérítéseiből és program marketingértékét felismerő 

http://www.skhu.eu/
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vállalkozások ösztöndíjaiból, valamint a kísérő programok jegybevételeiből finanszírozható 

lesz– van erre jó példa Magyarországon is, lsd. HelloWood fesztivál. 

De addig is, míg nem tudjuk bevételekkel fedezni a költségeket, több lehetőségünk is van. 

1. Szponzorok – helyi vállalkozások általában szívesen támogatnak ilyen jellegű 

rendezvényeket, akár termékkel (étel) egy kis reklámért cserébe, azt pedig tudjuk 

biztosítani 

2. Nagyvállalatok – a nagyobb magyarországi és nemzetközi vállalatok általában 

rendelkeznek társadalmi felelősségvállalási küldetéssel. Ezeket érdemes időnként 

megnézni, s ha a rendezvényünk jellege, témája illeszkedik a küldetésükhöz, vegyük 

fel velük a kapcsolatot bátran, van esélyünk több vagy kevesebb támogatás 

elnyerésére 

3. Vállalatok pályázatai, programjai: egyes cégek évről évre meghirdetik pályázataikat, 

melyekre szintén nyújthatunk be igényt. Ilyen például a MOL Helyi Érték Programja, 

vagy a TESCO „Ön választ, mi segítünk” programja. 

4. Random megkeresések: a vak tyúk is talál szemet elve alapján nyugodtan bombázzuk 

a cégeket adomány kéréssel, innen is be tud érkezni párszázezer forintnyi támogatás 

5. Pályázati források: 

Tapasztalataink alapján egy campus típusú rendezvényre első sorban nem hazai, hanem 

határon átnyúló, vagy nemzetközi pályázati források elérhetőek. Ehhez azonban nemzetközivé 

kell tennünk a programot, be kell vonnunk határon túli szervezeteket. 

- Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program http://www.skhu.eu/, ezen belül a 

program Kisprojekt Alapja, jelen kézikönyv is ebből a forrásból készült el 

- Magyarország-Ausztria Együttműködési program https://www.interreg-athu.eu/hu/a-

programrol/ 

- ERASMUS  

- Testvérvárosi együttműködési programok (Európa a Polgárokért Program) 

Az ERASMUS-t és a testvérvárosi pályázatokat hazánkban a TEMPUS Közalapítvány 

támogatja szakmailag, velük tudunk konzultálni. https://tka.hu/ 

A fent említett forrásokkal kapcsolatban meg kell említeni, hogy az ERASMUS pályázathoz 

már egy jól kialakított rendszer kell, amelyben a diákok már hamarabb kiválasztásra kerülnek, 

és egy jó kidolgozott önértékelési mechanizmus van a programba építve, mivel az ERASMUS 

elsősorban a diákok szakmai és személyes fejlődését támogatja. Az ERASMUS során 

érdemes az együttműködő egyetemeket már a pályázatírás szakaszában bevonni a munkába. 

http://www.skhu.eu/
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A legegyszerűbb pályázati forrás az Európa a Polgárokért program, maga a pályázat megírása 

és elszámolása is viszonylag rövid időt, kevés adminisztrációt igényel, viszont elsőre nagyon 

nehéz nyerni a pályázaton. Ebbe a programba testvérvárosi településeket lehet bevonni, és 

mivel a pályázat témája az állampolgárok aktív részvétele az Unió politikájában, uniós 

témákban, ezért a CAMPUS alapötlete, a diákok közti szellemi diskurzus és multidiszciplináris 

csapatmunka beleillik a pályázati felhívásba.  

9. Összegzés 

CAMPUSt szervezni nem könnyű. CAMPUSt szervezni nem feltétlenül olcsó. Nem biztos, 

hogy ez a legjobb módja a kreatív ipar megteremtésének, és nem biztos, hogy ettől fog 

nekiállni Marika néni 3D nyomtatón egyedi muffin formát készíteni, de jelenleg ezekre ennél 

nincs jobb ötletünk… 

De a CAMPUS egy működőképes ötletnek tűnik arra, hogy egy bezárkózó közösségbe új 

szellemi impulzusok érkezzenek, hogy ezek mellett a települések mellett kialakuljon egy olyan 

egyetemistákból, oktatókból, szellemi szabadfoglalkozásúakból álló közösség, amely 

megújíthatja ezeket a városokat. De ha ez mégsem sikerül, csak addig jutunk, hogy Ramóna 

néni egy nagy tál palacsintával meglepi a résztvevőket csak azért, hogy valamit tegyen a 

városért, már akkor is megérte, ezért mi mindenkit csak arra tudunk bíztatni, hogy alapítsa 

meg a saját kisvárosi egyetemét! 
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Mellékletek: 

 

I. Audiovizuális kedvcsináló: 

https://www.youtube.com/watch?v=uoe7QTKRYl4 

https://www.youtube.com/watch?v=Xw6q90Myp40 

https://www.youtube.com/watch?v=cnjM5jXzBmo 

 

II. Pályázati felhívás minta 

 

A szépség szerkezete, a szerkezete szépsége kurzus a Pannonhalma CAMPUS 

keretében 

2019.07.08-14. 

 

Egy csigaház. 

Egy falevél. 

Egy méhkas. 

 

Minden nap látható, megtapasztalható dolgok, melyeknek szerkezetét a szigorú természeti 

törvények és a praktikum határozzák meg. Konstrukciójuk évmilliók-évmilliárdok alatt 

formálódott, a jelenben létező állapotuk pedig tökéletes válasz a jelenben létező 

körülményekre. 

A szerkezeti igénybevételek, meteorológiai hatások, funkcionális szempontok együttesen 

alakították formájukat, folyamatosan tökéletesedtek, míg mai alakjukban tárulnak elénk. 

Ugyanakkor megmagyarázhatatlan módon magas esztétikai tartalom hordozói is. 

Hogy lehetséges, hogy a forma, a felület, a textúra, habár senki nem tervezte azokat „szépre”, 

hanem csupán az evolúciós alkalmazkodás hozta létre őket, mégis lenyűgöznek bennünket? 

Hasonlóan a természettudományokhoz, létezhetnek-e törvényei a szépségnek? 

Ha igen, milyen kölcsönhatásban vannak ezek a törvények a fizika és az anyagtan 

igazságaival? 

S ha igen, képesek vagyunk-e megérteni őket és az általunk létrehozott alkotásokban 

alkalmazni azokat? 

 

Ilyen, és még számos hasonló kérdésre keressük a választ a Pannonhalma CAMPUS 2019. 

július 8.-tól 14.-ig tartó, „A szerkezet szépsége, a szépség szerkezete” című kurzusán. 

http://www.skhu.eu/
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A résztvevő egyetemi hallgatók (építész, építőmérnök, tájépítész, iparművész, képzőművész) 

a hét során szakmai mentorok segítségével négy, konkrét feladatot oldanak meg a fenti 

gondolatok szellemében. 

A kurzus nem titkolt célja, hogy a különböző területekről érkező, különböző tudásanyagot és 

szemléletmódot birtokló hallgatók egymás szempontrendszerét megismerve, közösen 

alkossanak, és ennek során mindnyájan közelebb kerüljenek a fenti kérdések 

megválaszolásához. 

A kurzus a CAMPHUSK - Határon átnyúló tábor fiataloknak az együttműködés és személyes 

fejlődés jegyében című projekt keretében a Szlovákia-Magyarország határon átnyúló 

együttműködési program támogatásával valósul meg, célja, hogy közelebb hozza 

egymáshoz a határ két oldalán élő fiatalokat, és együttműködésre buzdítsa őket, így idén 

mindkét országból várunk jelentkezőket erre a kurzusra. 

 

Akiket várunk: 

Pályázni jogosult minden 2001.01.01 előtt született hallgató, aki a pályázat benyújtásakor 
hallgatói jogviszonyban áll bármely európai felsőoktatási intézménnyel. Preferált szakok: 
építész, építőmérnök, kertépítő, tájépítész, képzőművész, design, formatervező 

 

Amit nyújtunk: 

• Komoly kihívást, aminek megoldásában szakértő mentorok nyújtanak segítséget, és 
ami jól mutat az önéletrajzodban. 

• Különböző egyetemekről és szakokról érkező csapattársakat. 

• Szállást, ellátást, esténként kísérőprogramokat egész hétre. 

 

Amit kérünk: 

• Kreativitást és tettrekészséget. 

• Küldd el jelentkezésedet 2019.03.15-ig a campus@pannonhalma.hu címre a mellékelt 
jelentkezési lapon. 

 

További információk 

campus@pannonhalma.hu 

www.facebook.com/PannonhalmaCampus 

Fátrai Eszter 06 30 32 67 685 
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III. Jelentkezési lap minta: 

 

Jelentkezési lap 

V. Pannonhalma CAMPUS  

2019.07.08-2019.07.14. 

 

Név   

Születési idő   

Telefonszám   

E-mail cím   

Lakcím  

Megpályázni tervezett kurzus (kérjük 
aláhúzással jelölni) 

 

A szépség szerkezete, a szerkezete szépsége 

 

Kisvárosi mobil applikáció fejlesztése 

 

Ökoterrorizmus – válságkezelés a Pannonhalma 

CAMPUS keretében 

 

Felsőoktatási tanulmányok (intézmény, 
szak, évfolyam)  

  

Tanulmányi versenyeken elért 
eredmények – amennyiben releváns 
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Hasonló rendezvényeken történő 
részvétel bemutatása (alkotótábor, 
csoportmunkák stb.) – amennyiben 
releváns 

  

Pályázó által végzett közösségi és 
önkéntes tevékenységek – 
amennyiben releváns 

  

Motivációk a részvételhez 

 

A szépség szerkezete, a szerkezete 
szépsége kurzus esetében a 
kiválasztás során figyelembe vehető 
portfólió elérhetősége (link) – 
amennyiben releváns 
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A pályázatokat 2019.03.15-ig a campus@pannonhalma.hu címre kérjük megküldeni. A 
tárgy mezőben kérjük feltüntetni: Pályázat V. PC diák 

 

 

IV. Potenciális együttműködő partnerek: 

 

Szakkollégiumok listája és elérhetőségek: 

 

Szakkollégium neve E-mail  

Apáczai Művészeti Szakkollégium 
lszunyogh@atif.hu 
 

Baka József Szakkollégium 
borbely.csaba@ke.hu 
 

Bánki Donát Szakkollégium 
kuti.janos@bgk.uni-obuda.hu 
 

Baross Gábor Építő- és Építészmérnöki 
Szakkollégium 

koti@sze.hu 
 

Barsi Ernő Szakkollégium 
barsiernoszk@gmail.com 
 

Batthyány Lajos Szakkollégium 
szeblszk@gmail.com 
 

Békefi Antal Szakkollégium 
hekler@mnsk.nyme.hu 
 

Benda Kálmán Bölcsészet- és 
Társadalomtudományi Szakkollégium 

dekanititkarsag.btk@kre.hu 
 

Bercsényi Építész Szakkollégium 
epitesz.szakkollegium@gmail.com 
 

Berényi Zsigmond Szakkollégium 
csaba.orova@gmail.com 
 

Bethlen István Szakkollégium 
zsofesz111@gmail.com 
 

Biztonságpolitikai Szakkollégium 
biztpolszakkoll@gmail.com 
 

Biztonságtudományi Szakkollégium 
bados@uni-obuda.hu 
 

BME Építész Klub 
epiteszklub@gmail.com 
 

BME Gépész Szakkollégium 
gepeszszakkollegium@gmail.com 
 

BME Management Szakkollégium 
info@mszk.bme.hu 
 

BME Szent-Györgyi Albert Szakkollégium 
szasz.bme@gmail.com 
 

BME Zielinski Szilárd Építőmérnöki 
Szakkollégium 

szakkollegium@gmail.com 
 

http://www.skhu.eu/
http://www.rdvegtc-spf.eu/
mailto:campus@pannonhalma.hu
mailto:lszunyogh@atif.hu
mailto:borbely.csaba@ke.hu
mailto:kuti.janos@bgk.uni-obuda.hu
mailto:koti@sze.hu
mailto:barsiernoszk@gmail.com
mailto:szeblszk@gmail.com
mailto:hekler@mnsk.nyme.hu
mailto:dekanititkarsag.btk@kre.hu
mailto:epitesz.szakkollegium@gmail.com
mailto:csaba.orova@gmail.com
mailto:zsofesz111@gmail.com
mailto:biztpolszakkoll@gmail.com
mailto:bados@uni-obuda.hu
mailto:epiteszklub@gmail.com
mailto:gepeszszakkollegium@gmail.com
mailto:info@mszk.bme.hu
mailto:szasz.bme@gmail.com
mailto:szakkollegium@gmail.com


  

   

Európai Regionális Fejlesztési Alap 
A program hivatalos oldala: www.skhu.eu, www.rdvegtc-spf.eu  
Ez a kézikönyv nem feltétlenül tükrözi Az Európai Unió hivatalos 
álláspontját. 

 

BME Wigner Jenő Szakkollégium 
wjsz.bme@gmail.com 
 

Bocskai István Állam- és Jogtudományi 
Szakkollégium 

gaszt.csaba@kre.hu 
 

Boldog Terézia Katolikus Egyetemi 
Feminine Studies Szakkollégium 

boldogterezia@gmail.com 
 

Bródy András Szakkollégium 
takacs.david@pszfz.bgf.hu 
 
 

Bruckner Győző Tehetséggondozó 
Szakkollégium 

bgyszakkoli@gmail.hu 
 

Budapesti Metropolitan Egyetem 
Szakkollégiuma 

fkiss@metropolitan.hu 
 

Budapesti Református Cigány 
Szakkollégium 

budapesti.szakkollegium@reformatus.hu 
 

DE Praetor Szakkollégium 
praetorszakkollegium@gmail.com 
 

DE Tormay Béla Szakkollégium 
tormayszk@agr.unideb.hu 
 

Deák Tibor Szakkollégium 
deaktszakkollegium@gmail.com 
 

Debreceni Egyetem Bán Imre 
Kultúratudományi Szakkollégium 

banimreksz@gmail.com 
 

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 
Verzár Frigyes Szakkollégium 

semsei.imre@foh.unideb.hu 
 

Debreceni Egyetem Gulyás György 
Szakkollégiuma 

karasszon.dezso@music.unideb.hu 
 

Debreceni Egyetem Hatvani István 
Szakkollégium 

hatvani@unideb.hu 
 

Debreceni Egyetem Ihrig Károly 
Szakkollégium 

felfoldi.janos@econ.unideb.hu 
 

Debreceni Egyetem Kerpely Kálmán 
Szakkollégium 

kerpelyszk@gmail.com 
 

Debreceni Egyetem Nyirkos István 
Sporttudományi Szakkollégium 

balogh.laszlo@sport.unideb.hu 
 

Debreceni Egyetem Sántha Kálmán 
Szakkollégium 

csipo.tamas@freemail.hu 
 

Debreceni Szent László Katolikus 
Szakkollégium 

eibentamas@gmail.com 
 

Don Bosco Szakkollégium 
bodnar.gabriella@bpk.nyme.hu 
 

Egri Roma Szakkollégium 
hadnagy.jozsef@uni-eszterhazy.hu 
 

ELTE Angelusz Róbert 
Társadalomtudományi Szakkollégium 

tarstudkoli@gmail.com 
 

ELTE Bibó István Szakkollégium 
bibokoll@bibokoll.elte.hu 
 

ELTE Bolyai Kollégium 
bok@bolyai.elte.hu 
 

ELTE Eötvös József Collegium 
ejc.valasztmany@gmail.com 
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ELTE Illyés Sándor Szakkollégium 
info@isszk.elte.hu 
 

Energetikai Szakkollégium 
eszk@eszk.org 
 

Evangélikus Roma Szakkollégium 
molnar.erzsebet9@gmail.com 
 

EVK Szakkollégium 
vezetoseg@evk.hu 
 

Festetics Imre Mezőgazdasági 
Biotechnológia Szakkollégium 

demki.tamas@mkk.szie.hu 
 

Fiatal Autonóm Közgazdászok Társasága 
Szakkollégium 

fakt@uni-corvinus.hu 
 

Gidai Erzsébet Közgazdaságtudományi 
Szakkollégium 

geksz@uni-sopron.hu 
 

Gödöllői Vadászati Szakkollégium 
vadaszszakkoli@gmail.com 
 

Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai 
Kollégium Cigány Szakkollégium 

makkailaszlo73@gmail.com 
 

Guba Sándor Agrártudományi és 
Természetmegőrzési Szakkollégium 

tossenberger.janos@ke.hu 
 

Gundel Károly Gazdaságtudományi 
Szakkollégium 

Dr.szabonedr.erdelyi.eva@kvifk.bgf.hu 
 

Gyakorlati Diplomácia Szakkollégiuma 
gydszvez@gmail.com 
 

Hantos Elemér Szakkollégium 
hantoskoli@gmail.com 
 

Harsányi János Szakkollégium 
harsanyi@vekoll.uni-pannon.hu 
 

Heller Farkas Szakkollégium 
heller@heller.uni-corvinus.hu 
 

Herman Ottó Szakkollégium 
emk-szakkollegium@uni-sopron.hu 
 

HOSPITALITAS Irgalmasrendi 
Szakkollégium 

szerzo.zsuzsa@irgalmas.hu 
 

HR és Munka- Pályatanácsadó 
Szakkollégium 

zsofiatoth91@gmail.com 
 

II. János Pál Katolikus Kollégium és 
Szakkollégium 

szakkollegium@martinus.hu 
 

Illyés Gyula Szakkollégium 
feketer@kpvk.pte.hu 
 

Integrált Tudományok Szakkollégiuma 
koltai.laszlo@rkk.uni-obuda.hu 
 

Iosephinum Kollégium és Szakkollégium 
kollegium@iosephinum.hu 
 

Jánossy Ferenc Szakkollégium 
feherpolgar.pal@kgk.uni-obuda.hu 
 

Janus Pannonius Közgazdasági 
Szakkollégium 

janusszakkoli@gmail.com 
 

Jedlik Ányos Gépészmérnöki és 
Villamosmérnöki Szakkollégium 

pupd@ga.sze.hu 
 

Jedlik Ányos Szakkollégium info@jedlik.uni-pannon.hu 
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Jezsuita Roma Kollégium és 
Szakkollégium 

iroda@jrsz.hu 
 

Jézus Szíve Társasága Egyetemi 
Szakkollégiuma 

halmisjc@ppke.hu 
 

Joghallgatók Önképző Szervezete 
elnok@josz.elte.hu 
 

Káldor Miklós Szakkollégium kmsz.bge@gmail.com  

Kandó Kálmán Villamosmérnöki 
Szakkollégium 

maros.dora@kvk.uni-obuda.hu 
 

Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály 
Szakkollégium 

fekete.andrea@ke.hu 
 

Kaposvári Egyetem Makovecz Imre 
Művészeti Szakkollégium 

jancsikity.jozsef@ke.hu 
 

Kaposvári Egyetem Roma Szakkollégium 
kovacs.zoltan@ke.hu 
 

Karolina Katolikus Egyetemi 
Szakkollégium 

makaicsilla@yahoo.com 
 

Károly Róbert Szakkollégium 
karolyrobert.szakkoli@gmail.com 
 

Kaszap István Szakkollégium 
kapcsolat@kijk.hu 
 

Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium 
kautz@sze.hu 
 

Kepes György Szakkollégium 
kgyszakkoli@gmail.com 
 

KommON BME Kommunikációs 
Szakkollégium 

kommon.bme@gmail.com 
 

Korányi Frigyes Szakkollégium 
habil.harsfa@gmail.com 
 

Közlekedésmérnöki és Logisztikai 
Szakkollégium 

pbajor@sze.hu 
 

Közlekedésmérnöki Szakkollégium 
varmarton88@gmail.com 
 

Kunc Adolf Természettudományi 
Szakkollégium 

floris@chello.hu 
 

Lámfalussy Sándor Szakkollégium 
ilyes.csaba@uni-bge.hu 
 

Lippai Balázs Roma Szakkollégium 
szerepis@ped.unideb.hu 
 

Liska Tibor Szakkollégium 
info@ltsz.hu 
 

Lónyay Menyhért Szakkollégium 
dobrone@nyf.hu 
 

Luther Otthon - Szakkollégium 
barthel@lutheran.hu 
 

Magyar Képzőművészeti Egyetem 
Művészeti és Művészetelméleti 
Szakkollégiuma 

albert.adam@mke.hu 
 

Magyary Zoltán Szakkollégium 
magyary.szakkollegium@gmail.com 
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Marek József Szakkollégium 
ate.szakkkollegium@univet.hu 
 

Márton Áron Szakkollégium 
tamas.hogenburg@bbi.hu 
 

Mathias Corvinus Collegium zoszalai@mcc.hu 

Melanchthon Evangélikus Szakkollégium 
szabobandras@gmail.hu 
 

Mérei Ferenc Szakkollégium 
mereiszakkoli@gmail.com 
 

Mezőgazdasági Vízgazdálkodási 
Szakkollégium 

dekan@gk.szie.hu 
 

Mikó Imre Jog-és Közgazdaságtudományi 
Szakkollégium 

mikoimreszakkollegium@gmail.com 
 

Mikoviny Sámuel Szakkollégium 
busics.gyorgy@amk.uni-obuda.hu 
 

Műegyetemi Üzleti Szakkollégium 
elnok.musz@gmail.com 
 

Németh László Szakkollégium 
fuzfa.balazs@chello.hu 
 

Nemzetbiztonsági Szakkollégium 
nemzetbiztonsagi.szakkollegium@uni-nke.hu 
 

Neumann János Informatikai 
Szakkollégium 

takacsg@sze.hu 
 

Neumann János Szakkollégium 
lovas.istvan@nik.uni-obuda.hu 
 

Óriás Nándor Szakkollégium 
mohay.agoston@ájk.pte.hu 
 

Ostrakon Szakkollégium 
vgajdan@gmail.com 
 

Óvári Gazdász Szakkollégium 
domiczi@mtk.nyme.hu 
 

Öveges József Szakkollégium 
gocs.laszlo@gamf.kefo.hu 
 

Patrona Katolikus Egyetemi Szakkollégium 
ssndkoli@gmail.com 
 

Pécsi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Kar Romhányi György 
Szakkollégium 

romhanyi@aok.pte.hu 
 

Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar Kerényi Károly 
Szakkollégium 

kerenyikaroly@gmail.com 
 

Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar Wlislocki Henrik 
Szakkollégium 

trendl.fanni@pte.hu 
 

Pécsi Tudományegyetem Cholnoky László 
Gyógyszerész és Biotechnológus 
Szakkollégium 

cholnoky@pte.hu 
 

Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Kar 
Egészségtudományi Szakkollégium 

maria.figler@aok.pte.hu 
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Pécsi Tudományegyetem Grastyán Endre 
Szakkollégium mrector@pte.hu 

Pécsi Tudományegyetem Mérnök 
Informatikai Juhász Jenő Szakkollégium 

juhaszjenoszakollegium@gmail.com 
 

Pécsi Tudományegyetem Műszaki és 
Informatikai Kar–Művészeti Kar B2 
Transzdiszciplináris Szakkollégium 

b2szakkollegium@gmail.com 
 

Polányi Károly Szakkollégium 
miklosne.zakar.andrea@tpfk.hu 
 

Protestáns Felsőoktatási Szakkollégium 
info@profesz.hu 
 

PTE Tanárjelöltek Szakkollégiuma cseldotty@hotmail.com  

PTE TTK Szentágothai János Protestáns 
Szakkollégium hatvani@ttk.pte.hu 

Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégium 
puskas.tivadar.szakkollegium@gmail.com 
 

Rajk László Szakkollégium 
diakbizottsag@rajk.eu 
 

Rerrich Béla Tájépítész Szakkollégium 
rbtszk@gmail.com 
 

Richter Réz Géza Szakkollégium 
papz@gain.nyme.hu 
 

Robottechnikai Szakkollégium 
ehok.iroda@hok.uni-obuda.hu 
 

Romaügyi és Társadalmi Felzárkóztatási 
Szakkollégium 

sziertfsz@gmail.com 
 

Romzsa Tódor Görögkatolikus Diákotthon 
info.romzsa@gmail.com 
 

Sík Sándor Piarista Egyetemi 
Szakkollégium 

sik@szepi.hu 
 

Simonyi Károly Szakkollégium 
info@simonyi.bme.hu 
 

Soós Pál Gépészeti Szakkollégium 
benko.norbert@gek.szie.hu 
 

Széchenyi István Szakkollégium 
szisz@szisz.hu 
 

Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium 
titkarsag@szkrsz.hu 
 

Szegedi Kortárszenei és Előadóművészeti 
Szakkollégium 

szakkollegium@music.u-szeged.hu 
 

Szegedi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Kar Szakkollégium 

szote.szakkollegium@gmail.com 
 

Szegedi Tudományegyetem Eötvös 
Loránd Kollégium 

info@eotvos.u-szeged.hu 
 

Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar Kabay János 
Szakkollégium 

hohmann@pharm.u-szeged.hu 
 

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 
Pedagógusképző Kar Művészeti, 
Művészetpedagógiai és Művészetközvetítő 
Szakkollégium 

mate@vnet.hu 
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Szent György Szakkollégium 
szentgyorgyszakollegium@gmail.com 
 

Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium 
iroda@szentignac.hu 
 

Szent Imre Római Katolikus Egyetemi és 
Főiskolai Szakkollégium 

szentimrekoli@gmail.com 
 

Szent István Egyetem Kertészeti 
Szakkollégium 

szuvandzsiev.peter@mkk.szie.com 
 

Szent István Egyetem Környezetvédelmi 
(Zöld) Szakkollégium 

zoldszakkoli@gmail.com 
 

Szent Miklós Görögkatolikus Roma 
Szakkollégium 

juhaszeva75@gmail.com 
 

Szent Vince Kollégium és Szakkollégium 
szvkoll@gmail.com 
 

SzIE Halászati és Horgászati 
Szakkollégium 

bencsik.Dora@mkk.szie.com 
 

SZTE Móra Ferenc Szakkollégium 
info@mora.u-szeged.hu 
 

Társadalmi Befogadás Szakkollégium 
koller.inez@kpvk.pte.hu 
 

Társadalomelméleti Kollégium 
hello@tekesek.hu 
 

Természetierőforrás-kutatás és -
hasznosítás Szakkollégium 

foldfj@uni-miskolc.hu 
 

Testnevelési Egyetem Klebersberg Kunó 
Szakkollégiuma 

koller@tf.hu 
 

Vidékfejlesztési Szakkollégium 
b.cs.forum@gmail.com 
 

Wáli István Református Cigány 
Szakkollégium 

mozes.aron@reformatus.hu 
 

Zsuffa István Szakkollégium 
zsiszk@baja.hu 
 

 

Forrás:  a szervező (Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Kft.) gyűjtése a www.szakkoli.hu 

2019-es adatai alapján.  
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Mivel a felsőoktatási intézmények szervezeti felépítése (karok, intézetek, tanszékek) eltérő, 

illetve a honlapok felépítése is nagyban különbözik egymástól, néha nehéz eligazodni, és a 

számunkra fontos szakterület/tanszék munkatársainak elérhetőségét hosszú időbe telik 

kikeresni. Ehhez nyújt segítséget az alábbi táblázat, amely az egyes intézmények honlapjának 

azon linkjeit tartalmazza, ahonnan a legkönnyebben jutunk el az egyes 

karok/intézetek/tanszékek oktatóinak, vezetőinek elérhetőségéhez, vagy amennyiben ilyen a 

honlapon nem található, a központi, vagy vezetőségi elérhetőséghez. 

A táblázat a www.felvi.hu 2019-es felsőoktatási intézménylistája alapján készült saját gyűjtés. 

 

Felsőoktatási 
intézmény neve 

Szervezeti 
egység/gyűjtő Link: 

Andrássy Gyula 
Budapesti Német 
Nyelvű Egyetem Összes tanszék https://www.andrassyuni.eu/hu/egyetem/oktatok.html 

Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola Összes tanszék https://www.andrassyuni.eu/hu/egyetem/oktatok.html 

Budapesti 
Corvinus Egyetem Összes tanszék https://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=14975 

Budapesti 
Gazdasági 
Egyetem Összes tanszék https://www.uni-bge.hu/szervezetiegysegek/INTEZET 

Brenner János 
Hittudományi 
Főiskola Elérhetőség https://wsuf.hu/a-foiskolarol/tanszekek 

Budapesti 
Műszaki és 
Gazdaságtudomá
nyi Egyetem 

Éptőmérnöki Kar http://www.bme.hu/EMK 

Gépészmérnöki kar http://www.bme.hu/GPK  
Éptészmérnöki Kar http://www.bme.hu/EPK  

Vegyészmérnöki és 
Biomárnöki Kar http://www.bme.hu/VBK  

Közlekedésmérnöki és 
Járműmérnöki Kar http://www.bme.hu/KJK  
Természettudományi 
Kar http://www.bme.hu/TTK  
Gazdaság- és 
Társadalomtudományi 
Kar http://www.bme.hu/TTK  

Debreceni 
Egyetem 

Állam- és 
Jogtudományi Kar https://jog.unideb.hu/hu/node/148  

Általános 
Orvostudományi Kar https://aok.unideb.hu/hu/szervezeti-egysegek 

Bölcsészettudományi 
Kar https://btk.unideb.hu/hu/node/61 

Egészségügyi Kar https://foh.unideb.hu/hu/tanszekvezetok 

Fogorvostudományi 
Kar https://dental.unideb.hu/hu/node/101  
Gazdaságtudományi 
Kar https://econ.unideb.hu/hu/node/68  
Gyermeknevelési és 
Gyógypedagógiai Kar https://gygyk.unideb.hu/hu/node/189  
Gyógyszerésztudomá
nyi Kar https://pharm.unideb.hu/hu/tanszekek  
Informatikai Kar https://www.inf.unideb.hu/hu/node/163  
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Mezőgazdasági-, 
élelmiszertudományi 
és 
környezetgazdálkodási 
kar https://mek.unideb.hu/hu/node/183  
Műszaki Kar https://eng.unideb.hu/hu/node/108  

Népegészségügyi Kar https://nk.unideb.hu/hu/intezetek-tanszekek  

Természettudományi 
és Technológiai Kar https://ttk.unideb.hu/hu/node/57  
Zeneművészeti Kar https://music.unideb.hu/hu/node/60  

Debreceni 
Református 
Hittudományi 
Egyetem 

Teológiai Intézet https://www.drhe.hu/hu/node/48 

Tanítóképzési Intézet https://www.drhe.hu/hu/node/53  

Dunaújvárosi 
Egyetem 

Informatikai Intézet http://www.uniduna.hu/oktatas/informatikai-intezet  

Műszaki Intézet http://www.uniduna.hu/oktatas/muszaki-intezet 

Társadalomtudományi 
Intézet 

http://www.uniduna.hu/oktatas/tarsadalomtudomanyi-
intezet  

Tanárképző Központ http://www.uniduna.hu/oktatas/tanarkepzo-kozpont  

EDUTUS Egyetem Elérhetőség https://www.edutus.hu/kapcsolat/ 

Eötvös József 
Főiskola Elérhetőségek https://ejf.hu/az-eotvos-jozsef-foiskola-vezetese 

Eszterházy Károly 
Egyetem 

Agrártudományi és 
Vidékfejlesztési Kar https://uni-eszterhazy.hu/hu/avk/avk/vezetoseg-1806  

Bölcsészettudományi 
és Művészeti Kar https://uni-eszterhazy.hu/hu/bmk/bmk/vezetoseg-213  
Gazdaság- és 
Társadalomtudományi 
Kar https://uni-eszterhazy.hu/hu/gtk/gtk/vezetoseg-1029  

Pedagógiai Kar https://uni-eszterhazy.hu/hu/tktk/pk/vezetoseg  
Természettudományi 
Kar https://uni-eszterhazy.hu/hu/ttk/ttk  

Eötvös Loránd 
Tudományegyete
m 

Állam- és 
Jogtudományi Kar https://www.elte.hu/karok/ajk 

Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Kar https://www.elte.hu/karok/bggyk  
Bölcsészettudományi 
Kar https://www.elte.hu/karok/btk  
Informatikai Kar https://www.elte.hu/karok/ik  
Pedagógiai és 
Pszichológiai Kar https://www.elte.hu/karok/ppk  
Tanító és Óvónőképző 
Kar https://www.elte.hu/karok/tok  
Társadalomtudományi 
Kar https://www.elte.hu/karok/tatk  
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Természettudományi 
Kar https://www.elte.hu/karok/ttk  

Gábor Dénes 
Főiskola 

Műszaki és 
Gazdaságtudományi 
Intézet 

http://gdf.hu/szervezeti-egysegek/intezetek/muszaki-es-
gazdasagtudomanyi-intezet/  

Informatikai Intézet 
http://gdf.hu/szervezeti-
egysegek/intezetek/informatikai-intezet/  

Gál Ferenc 
Főiskola Karok, Intézetek http://gff-szeged.hu/szervezete/karok_intezetek 

IBS Nemzetközi 
Üzleti Főiskola 

Diplomácia, 
művészetek és 
társadalomtudomány 

https://www.ibs-
b.hu/ibs_h/munkatarsak?department=diplomacy-arts--
socialstudies  

Pénzügy és számvitel 

https://www.ibs-
b.hu/ibs_h/munkatarsak?department=finance--
accounting  

IBS - kutató 
https://www.ibs-
b.hu/ibs_h/munkatarsak?department=ibs-research  

Management és HR 
https://www.ibs-
b.hu/ibs_h/munkatarsak?department=management--hr  

Marketing és turizmus 

https://www.ibs-
b.hu/ibs_h/munkatarsak?department=marketing--
tourism  

Kaposvári 
Egyetem 

Agrár- és 
Környezettudományi 
Kar http://www.akk.ke.hu/#  
Gazdaságtudományi 
Kar http://www.gtk.ke.hu/  
Pedagógiai Kar http://www.pk.ke.hu/  
Rippl-Rónai Művészeti 
Kar http://www.mk.ke.hu/  

Közép-Európai 
Egyetem Tanszékek https://www.ceu.edu/academics/schools-departments 

Kodolányi János 
Egyetem Oktatási Egységek 

https://www.kodolanyi.hu/az-egyetem/oktatasi-
egysegek  

Károli Gáspár 
Református 
Egyetem 

Állam- és 
Jogtudományi Kar https://ajk.kre.hu/ 

Bölcsészet- és 
Társadalomtudomány 
Kar http://www.kre.hu/btk/  
Hittudományi Kar https://htk.kre.hu/  
Szociális és 
Egészségtudományi 
Kar https://szek.kre.hu/  
Tanítóképző Főiskolai 
Kar http://www.kre.hu/tfk/  

Miskolci Egyetem 

Műszaki 
Földtudományi Kar http://mfk.uni-miskolc.hu/?page_id=79  

Műszaki 
Anyagtudományi Kar http://www.mak.uni-miskolc.hu/szervezeti-felepites/  
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Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar http://gepesz.uni-miskolc.hu/intezetlista  
Állam- és 
Jogtudományi Kar https://jogikar.uni-miskolc.hu/intezetek  
Gazdaságtudományi 
Kar http://gtk.uni-miskolc.hu/a_kar_vezetese  

Bölcsészettudományi 
Kar http://bolcsesz.uni-miskolc.hu/index.php?mm=4&sm=2  
Egészségügyi Kar http://ek.uni-miskolc.hu/?page_id=4186  
Bartók Béla 
Zeneművészeti Intézet https://bbzi.uni-miskolc.hu/kapcsolat  

Budapesti 
Metropolitan 
Egyetem 

Animáció ás Média 
Design 

https://www.metropolitan.hu/animacio-es-media-
design-tanszek 

Divat és Textil https://www.metropolitan.hu/divat-es-textil-tanszek  

Építészet és Design 
https://www.metropolitan.hu/epiteszet-es-design-
tanszek  

Idegen Nyelvi Intézet https://www.metropolitan.hu/idegen-nyelvi-intezet  

Kommunikációtudomá
nyi Intézet 

https://www.metropolitan.hu/kommunikaciotudomanyi-
intezet  

Mozgókép Tanszék https://www.metropolitan.hu/mozgokep-tanszek  

Módszertani Intézet https://www.metropolitan.hu/modszertani-intezet  

Művészet- és 
designelmélet tanszék 

https://www.metropolitan.hu/vizualis-kommunikacio-
tanszek  

Társadalomtudomány
ok és nemzetközi 
tanulmányok intézet 

https://www.metropolitan.hu/tarsadalomtudomanyok-
es-nemzetkozi-tanulmanyok-intezet 
  

Turizmus és Marketing 
https://www.metropolitan.hu/turizmus-es-marketing-
intezet  

Üzleti Tudományok 
Intézete https://www.metropolitan.hu/uzleti-tudomanyok-intezete  
Vizuális 
Kommunikáció 
Tanszék 

https://www.metropolitan.hu/vizualis-kommunikacio-
tanszek  

Milton Friedman 
Egyetem Tanszékek https://uni-milton.hu/tanszekek/  

Neumann János 
Egyetem 

Gazdaságtudományi 
Kar https://gtk.uni-neumann.hu/kezdolap  
Műszaki és 
Informatikai Kar https://gamf.uni-neumann.hu/kezdolap  
Kertészeti és 
Vidékfejelsztési Kar https://kvk.uni-neumann.hu/kezdolap  
Pedagógusképző Kar https://pk.uni-neumann.hu/kezdolap  

Nemzeti 
Közszolgálati 
Egyetem 

Államtudományi és 
közigazgatási kar https://felveteli.uni-nke.hu/akk/elerhetosegek/  

Hadtudományi és 
honvédtisztképző kar https://felveteli.uni-nke.hu/hhk/elerhetosegek/  
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Nemzetközi és 
Európai Tanulmányok 
Kar https://felveteli.uni-nke.hu/netk/elerhetosegek/  

Rendészettudományi 
Kar https://felveteli.uni-nke.hu/rtk/elerhetosegek/  

Víztudományi Kar https://felveteli.uni-nke.hu/vtk/elerhetosegek/  

Katasztrófavédelmi 
Intézet https://felveteli.uni-nke.hu/kvi/elerhetosegek/  

Nemzetbiztonsági 
Intézet https://felveteli.uni-nke.hu/nbi/elerhetosegek/  

Nyíregyházi 
Egyetem 

Alkalmazott 
Humántudományok 
Intézete http://www.nye.hu/appi/node/82 

Gazdálkodástudomán
yi Intézet 

http://www.nye.hu/gti/node/22                                                   
http://www.nye.hu/gti/node/35 

Környezettudományi 
Intézet http://www.nye.hu/kornyezet/node/25 

Matematika és 
Informatika Intézet http://www.nye.hu/mat/node/16  
Műszaki és 
Agrártudományi 
Intézet http://www.nye.hu/mati/node/14  
Nyelv- és 
Irodalomtudományi 
Intézet http://www.nyf.hu/btmk/node/432 

Óvó- és Tanítóképző 
Intézet http://www.nye.hu/tanitokepzo/node/2  
Testnevelés és 
Sporttudományi 
Intézet http://www.nye.hu/testneveles/node/21  

Történettudományi és 
Filozófia Intézet http://www.nye.hu/tfi/node/13  
Turizmus és 
Földrajztudományi 
Intézet http://www.nyf.hu/foldrajz/node/272 

Vizuális Kultúra Intézet http://www.nye.hu/vizkult/node/3  

Zenei Intézet http://www.nye.hu/enek-zene/node/27 

Óbudai Egyetem 

Alba Regia Műszaki 
Kar http://www.uni-obuda.hu/alba-regia  

Bánki Donát Gépész 
és Biztonságtechnikai 
Műszaki Kar http://www.uni-obuda.hu/banki 

Kandó Kálmán 
Villamosmérnöki Kar http://www.uni-obuda.hu/kando  

Keleti Károly 
Gazdasági Kar http://www.uni-obuda.hu/keleti  

Neumann János 
Informatikai Kar http://www.uni-obuda.hu/neumann  
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Rejtő Sándor 
Könnyűipari és 
Környezetmérnöki Kar http://www.uni-obuda.hu/rejto  

Gazdaságtudományi 
Kar 

https://www.gtk.uni-pannon.hu/intezetek-intezeti-
tanszekek#gazdalkodasi-intezet  

Georgikon Kar 
https://www.georgikon.hu/bemutatkozas/szervezeti-
egysegek 

Mérnöki Kar 
https://www.georgikon.hu/bemutatkozas/szervezeti-
egysegek 

Modern Filológiai és 
Társadalomtudományi 
Kar https://mftk.uni-pannon.hu/a-karrol/szervezeti-egysegek 

Műszaki Informatikai 
Kar https://mik.uni-pannon.hu/index.php/hu/tanszekek.html 

Mechatronikai Képzési 
és Kutatási Intézet 

https://mechatronikazeg.uni-
pannon.hu/index.php/hu/rolunk/intezet-
munkatarsai.html  

Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem 

Hittudományi Kar https://ppke.hu/egyetemunk/karok/hittudomanyi-kar 

Bölcsészet és 
Társadalomtudományi 
Kar 

https://ppke.hu/egyetemunk/karok/bolcseszet-es-
tarsadalomtudomanyi-kar  

Jog- és 
Államtudományi Kar 

https://ppke.hu/egyetemunk/karok/jog-es-
allamtudomanyi-kar  

Kánonjogi 
Prosztgraduális Intézet 

https://ppke.hu/egyetemunk/karok/kanonjogi-
posztgradualis-intezet  

Információs 
Technológiai és 
Bionikai Kar 

https://ppke.hu/egyetemunk/karok/informacios-
technologiai-es-bionikai-kar  

Pécsi 
Tudományegyete
m 

Állam- és 
Jogtudományi Kar https://ajk.pte.hu/karunkrol/tanszekek 

Általános 
Orvostudományi Kar http://aok.pte.hu/intezetek-es-klinikak  

Bölcsészettudományi 
Kar https://btk.pte.hu/intezetek_tanszekek 

Egészségtudományi 
Kar 

http://www.etk.pte.hu/bemutatkozas/szervezeti-
egysegek/intezetek-tanszekek 

Gyógyszerésztudomá
nyi Kar http://gytk.pte.hu/intezetek-es-tanszekek 

Kultúratudományi, 
Pedagógusképző és 
Vidékfejlesztési Kar  https://kpvk.pte.hu/szervezet 

Közgazdaságtudomán
yi Kar https://ktk.pte.hu/hu/karunkrol/intezetek 

Művészeti Kar https://www.art.pte.hu/kar/szervezeti_felepites  

Műszaki és 
Informatikai Kar https://mik.pte.hu/szervezeti-felepites 

Természettudományi 
Kar http://www.ttk.pte.hu/szervezeti-egysegek 
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Semmelweis 
Egyetem Szervezeti egységek 

http://semmelweis.hu/az-egyetemrol/az-egyetem-
szervezete/se-szervezet/ 

Soproni Egyetem 

Benedek Elek 
Pedagógiai Kar http://bpk.uni-sopron.hu/kezdolap 

Erdőmérnöki Kar http://emk.uni-sopron.hu/content/index/id/2016  
Simonyi Károly 
Műszaki, 
Faanyagtudományi és 
Művészeti Kar http://skk.uni-sopron.hu/kezdolap  
Lámfalussy Sándor 
Közgazdaságitudomán
yi Kar http://lkk.uni-sopron.hu/munkatarsak-1 

Sárospataki 
Református 
Teológiai 
Akadémia Intézetek http://srta.hu/szervezeti_egysegek  
Sapienta 
Szerzetesi 
Hittudományi 
Főiskola   https://www.sapientia.hu/hu/elerhetoseg 

Széchenyi István 
Egyetem 

Apáczai Csere János 
Kar https://ak.sze.hu/-tanszekek 

AUDI Hungária 
Járműmérnöki Kar https://ahjk.sze.hu/-alias-  

Deák Ferenc Állam- és 
Jogtudományi Kar https://dfk.sze.hu/a-kar-vezetoi-1 

Egészség- és 
Sporttudományi Kar https://esk.sze.hu/kezdolap 

Építész-, Építő- és 
közlekedésmérnöki 
Kar https://eekk.sze.hu/tanszekvezetok 

Gépészmérnöki, 
Infomatikai és 
Villamosmérnöki Kar https://eekk.sze.hu/tanszekvezetok  
Kautz Gyula 
Gazdaságtudományi 
Kar https://kgk.sze.hu/kezdolap 

Mezőgazdaság- és 
Élelmiszertudományi 
Kar https://mek.sze.hu/kezdolap 

Művészeti Kar https://zene.sze.hu/ugyintezes 

Szent István 
Egyetem 

Agrár- és 
Gazdaságtudományi 
Kar 

https://szie.hu/gazdasagi-agrar-es-egeszsegtudomanyi-
kar  

Élelmiszertudományi 
Kar https://szie.hu/karok/elelmiszertudomanyi-kar  
Gazdaság- és 
Társadalomtudományi 
Kar https://szie.hu/gazdasag-es-tarsadalomtudomanyi-kar 

Gépészmérnöki Kar https://szie.hu/gepeszmernoki-kar-1  
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Kertészettudományi 
Kar https://szie.hu/karok/kerteszettudomanyi-kar  
Mezőgazdaság- és 
Környezettudományi 
Kar 

https://szie.hu/mezogazdasag-es-kornyezettudomanyi-
kar  

Tájépítészeti és 
Településtervezési Kar 

https://szie.hu/karok/tajepiteszeti-es-telepulestervezesi-
kar  

Ybl Miklós 
Építéstudományi Kar https://szie.hu/ybl-miklos-epitestudomanyi-kar-1 

Szegedi 
Tudományegyete
m 

Állam- és 
Jogtudományi Kar 

http://www.juris.u-szeged.hu/karunkrol/szervezeti-
felepites/tanszekek-intezetek 

Általános 
Orvostudományi Kar 

http://www.med.u-szeged.hu/karunkrol/elmeleti-
intezetek/elmeleti-
intezetek?folderID=24367&amp;objectParentFolderId=
24367  

Bartók Béla Művészeti 
Kar 

http://www.music.u-szeged.hu/karunkrol/szervezeti-
felepites/tanszekek 

Bölcsészet- és 
Társadalomtudomány 
Kar 

http://www.arts.u-szeged.hu/szervezeti-
felepites/tanszekek-intezetek/intezetek-tanszekek  

Egészségtudományi 
és Szociális Képzési 
Kar 

http://www.etszk.u-szeged.hu/karrol/szervezeti-
felepites/tanszekek-szakcsoportok  

Fogorvostudományi 
Kar 

http://www.stoma.u-szeged.hu/karunk/szervezeti-
felepites/tanszekek  

Gazdaságtudományi 
Kar 

http://www.eco.u-szeged.hu/karrol/szervezeti-
felepites/intezetek/intezetek  

Gyógyszerésztudomá
nyi Kar 

http://www.pharm.u-
szeged.hu/karunkrol/intezetek/intezetek  

Juhász Gyula 
Pedagógusképző Kar 

http://www.pharm.u-
szeged.hu/karunkrol/intezetek/intezetek  

Mérnöki Kar http://www.mk.u-szeged.hu/oktatas/intezetek/intezetek  

Mezőgazdasági Kar 
www.mgk.u-szeged.hu/karunkrol/szervezeti-
felepites/intezetek  

Természettudományi 
és Informatikai Kar 

http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/szervezeti-
felepites/intezetek  

SZTE Tanárképző 
Központ http://www.u-szeged.hu/tanarkepzes-index 

Testnevelési 
Egyetem 

Tanárképző Intézet https://tf.hu/intezetek-es-tanszekek/tanarkepzo-intezet  
Gazdaság- és 
Társadalomtudományi 
Intézet 

https://tf.hu/intezetek-es-tanszekek/gazdasag-es-
tarsadalomtudomanyi-intezet  

Sportági Intézet https://tf.hu/intezetek-es-tanszekek/sportagi-intezet  
Sport- és 
Egészségtudományi 
Intézet 

https://tf.hu/intezetek-es-tanszekek/sport-es-
egeszsegtudomanyi-intezet  

A Tan Kapuja 
Buddhista 
Főiskola Elérhetőségek https://www.tkbf.hu/foiskola/elerhetosegek  
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Tomori Pál 
Főiskola Oktatók https://portal.tpfk.hu/oktatoink-es-dolgozoink 

Veszprémi Érseki 
Hittudományi 
Főiskola Elrhetőség https://www.vhf.hu/felso-menu/elerhetosegek 

Wesley János 
Lelkészképző 
Főiskola Intézetek https://wesley.hu/szervezeti-egysegek/intezetek/ 

Wekerle Sándor 
Üzleti Főiskola Tanszékek https://wsuf.hu/a-foiskolarol/tanszekek 
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Doktori iskolák elérhetőségei: 

Egyetem Doktori iskola neve Elérhetőség 

Andrássy Gyula 
Német Nyelvű 
Egyetem 

Andrássy Gyula Német 
Nyelvű Egyetem 
Interdiszciplináris Doktori 
Iskolája phd@andrassyuni.hu 

Állatorvostudomá
nyi Egyetem 

Állatorvostudományi 
Doktori Iskola phd@univet.hu 

Corvinus 

Általános és Kvantitatív 
közgazdaságtan Doktori 
Iskola phd.office@uni-corvinus.hu  

Gazdálkodástani Doktori 
Iskola gdi_phd@uni-corvinus.hu 

Gazdaságinformatikai 
Doktori Iskola zsuzsanna.arany@uni-corvinus.hu 

Nemzetközi Kapcsolatok 
Multidiszciplináris Doktori 
Iskola phd.office@uni-corvinus.hu 

Politikatudományi Doktori 
Iskola phd.office@uni-corvinus.hu 

Szociológia Doktori Iskola amas.bartus@uni-corvinus.hu 

Társadalmi 
Kommunikáció Doktori 
Iskola phd.office@uni-corvinus.hu 

Budapesti 
Gazdasági 
Egyetem 

Vállalkozás- és 
Gazdálkodástudományi 
Doktori Iskola 

kovacs.brigitta@uni-bge.hu 

Budapesti 
Műszaki 
Egyetem 

Csonka Pál Doktori Iskola doktori@szt.bme.hu  

Éptőművészeti Doktori 
Iskola karner.a@kozep.bme.hu  

Fizikai Tudományok 
Doktori Iskola 

idamari@ttdh.bme.hu 
doktori@ttdh.bme.hu 

Gazdáslkodás- és 
szervezéstudományi 
Doktori Iskola marusa@gtdh.bme.hu 

Infromatikai Tudományok 
Doktori Iskola 

levendov@hit.bme.hu 
 adrienn@vik-dh.bme.hu 
 orsolya@vik-dh.bme.hu 

Kandó Kálmán Doktori 
Iskola lenarta@mail.bme.hu 

Matematika- és 
Számítástudományok 
Doktori Iskola 

vidamari@ttdh.bme.hu 
doktori@ttdh.bme.hu 

Oláh György Doktori 
Iskola (Kémiai és 
Vegyészmérnöki 
Tudományok) zsadanyi.gabriella@mail.bme.hu  

Pattantyús-Ábrahám 
Géza Gépészeti 
Tudományok Doktori 
Iskola doktori@gdh.bme.hu 
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Pszichológiai Doktori 
Iskola 

vidamari@ttdh.bme.hu 
 zita@ttdh.bme.hu 

Tudományfilozófia és 
Tudománytörténet 
Doktori Iskola verebicsi@gtdh.bme.hu 

Vásárhelyi Pál 
Építőmérnöki és 
Földtudományi Doktori 
Iskola  akollar@epito.bme.hu 

Villamosmérnöki 
Tudományok Doktori 
Iskola 

biro@tmit.bme.hu 
 adrienn@vik-dh.bme.hu 
 orsolya@vik-dh.bme.hu 

Debreceni 
Egyetem 

Állattenyésztési 
Tudományok Doktori 
Iskola vargam@agr.unideb.hu  

Egészségtudományok 
Doktori Iskola balazs.margit@sph.unideb.hu  

Fizikai Tudományok 
Doktori Iskola olah.laszlo@science.unideb.hu  

Fogorvostudományi 
Doktori Iskola kkriszti@med.unideb.hu 

Földtudományok Doktori 
Iskola gyszabo555@gmail.com  

Gyógyszerészeti 
Tudományok Doktori 
Iskola csoma.eszter@med.unideb.hu  

Humán Tudományok 
Doktori Iskola  lantai.lilla@arts.unideb.hu 

Idegtudományi Doktori 
Iskola hollo.krisztina@med.unideb.hu  

Ihrig Károly 
Gazdálkodás- és 
Szervezéstudományok 
Doktori Iskola rakos.monika@econ.unideb.hu  

Informatikai Tudományok 
Doktori Iskola kocsis.gergely@inf.unideb.hu  

Irodalom- és 
Kultúratudományok 
Doktori Iskola deidi@arts.unideb.hu  

Juhász-Nagy Pál Doktori 
Iskola valko.orsolya@science.unideb.hu  

Kémiai Tudományok 
Doktori Iskola juhasz.laszlo@science.unideb.hu  

Kerpely Kálmán Doktori 
Iskola nagy.fruzsina@agr.unideb.hu  

Klinikai 
Orvostudományok 
Doktori Iskola acsutak@med.unideb.hu  

Laki Kálmán Doktori 
Iskola ekatona@med.unideb.hu  
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Marton Géza Állam- és 
Jogtudományi Doktori 
Iskola zaccaria.marton@law.unideb.hu  

Matematika- és 
Számítástudományok 
Doktori Iskola phd.titkar@science.unideb.hu  

Molekuláris 
Orvostudomány Doktori 
Iskola modi@med.unideb.hu 

Molekuláris Sejt- és 
Immunbiológia Doktori 
Iskola madi@med.unideb.hu 

Nyelvtudományok Doktori 
Iskola balogh.marianna@arts.unideb.hu  

Petrányi Gyula Klinikai 
Immunológiai és 
Allergológiai Doktori 
Iskola lajsz.beata@gmail.com  

Táplálkozás- és 
Élelmiszertudományi 
Doktori Iskola szepesi@agr.unideb.hu  

Történelmi és Néprajzi 
Doktori Iskola 

schrek.katalin@arts.unideb.hu 
 schrekkata@hotmail.com 

Debreceni 
Hittudományi 
Főiskola 

Hittudományi Doktori 
Iskola doktori@drhe.hu 

Evangélikus 
Hittudományi 
Egyetem 

Evangélikus 
Hittudományi Egyetem 
Doktori Iskolája doktoriiskola.teol@lutheran.hu  

Eszterházy 
Károly Egyetem 

Neveléstudományi 
Doktori Iskola ntdi@uni-eszterhazy.hu 

Történelemtudományi 
Doktori Iskola ballabas.daniel@uni-eszterhazy.hu 

ELTE 

Állam- és Jogtudományi 
Doktori Iskola phdjur@ajk.elte.hu  

Biológia Doktori Iskola doktoranduszugyek@ttk.elte.hu  

Filozófiatudományi 
Doktori Iskola 

doktori-hivatal@btk.elte.hu 
stipich.bela@btk.elte.hu 

Fizika Doktori Iskola doktoranduszugyek@ttk.elte.hu  

Földtudományi Doktori 
Iskola doktoranduszugyek@ttk.elte.hu  

Hevesy György Kémia 
Doktori Iskola doktoranduszugyek@ttk.elte.hu  

Informatika Doktori Iskola phd@inf.elte.hu 

Irodalomtudományi 
Doktori Iskola 

doktori-hivatal@btk.elte.hu 
stipich.bela@btk.elte.hu 

Környezettudományi 
Doktori Iskola doktoranduszugyek@ttk.elte.hu  

Matematika Doktori 
Iskola doktoranduszugyek@ttk.elte.hu  
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Neveléstudományi 
Doktori Iskola zsolnai.aniko@ppk.elte.hu  

Nyelvtudományi Doktori 
Iskola 

doktori-hivatal@btk.elte.hu 
stipich.bela@btk.elte.hu 

Politikatudományi Doktori 
Iskola 

pol.doktori@ajk.elte.hu 
sturm.henrietta@ajk.elte.hu 
 

Pszichológiai Doktori 
Iskola phd.felveteli@ppk.elte.hu  

Szociológia Doktori Iskola doktori@tatk.elte.hu 

Történelemtudományi 
Doktori Iskola 

doktori-hivatal@btk.elte.hu 
 stipich.bela@btk.elte.hu 

Kaposvári 
Egyetem 

Állattenyésztési 
tudományok Doktori 
Iskola laczko.katalin@ke.hu 

Gazdálkodás- és 
Szervezéstudományok 
Doktori Iskola 

laczko.katalin@ke.hu 
 

Közép-európai 
Egyetem 

Közgazdaságtudományi 
Doktori Iskola admissions@ceu.edu 

Történettudományi 
Doktori Iskola admissions@ceu.ed 

Károli Gáspár 
Református 
Egyetem 

Állam- és Jogtudományi 
Doktori Iskola lakos.zsuzsanna@kre.hu  

Hittudományi Doktori 
Iskola doktori.htk@kre.hu 

Történelemtudományi 
Doktori Iskola szemere.alexandra@kre.hu  

Liszt Ferenc 
Zeneművészeti 
Egyetem 

Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem 
Doktori Iskola fustos.kata@lisztakademia.hu  

Miskolci 
Egyetem 

Deák Ferenc Állam- és 
Jogtudományi Doktori 
Iskola 

jogdokis@uni-miskolc.hu  
 
jogsapi@uni-miskolc.hu 

Hatvany József 
Informatikai Tudományok 
Doktori Iskola gkdh4@uni-miskolc.hu 

Irodalomtudományi 
Doktori Iskola szucs.lilla@uni-miskolc.hu 

Kerpely Antal 
Anyagtudományok és 
Technológiák Doktori 
Iskola roneczne.judit@uni-miskolc.hu 

Mikoviny Sámuel 
Földtudományi Doktori 
Iskola mfkdh1@uni-miskolc.hu 

Sályi István Gépészeti 
Tudományok Doktori 
Iskola gkdh4@uni-miskolc.hu 
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Vállalkozáselmélet és 
Gyakorlat Doktori Iskola rekemi@uni-miskolc.hu 

Magyar 
Képzőművészeti 
Egyetem 

Magyar Képzőművészeti 
Egyetem Doktori Iskolája 

dla@mke.hu 
 szucs.reka@mke.hu 

MOME 
Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem Doktori Iskola 

doktori@mome.hu 
 gasparjuli@mome.hu 

Nemzeti 
Közszolgálati 
Egyetem 

Hadtudományi Doktori 
Iskola dukai.petra@uni-nke.hu 

Katonai Műszaki Doktori 
Iskola 

katonai_muszaki_doktori_iskola@uni-nke.hu 
 szabo.krisztina@uni-nke.hu 
kende.gyorgy@uni-nke.hu  

Közigazgatás-tudományi 
Doktori Iskola 

ale.eva@uni-nke.hu 
 kdi@uni-nke.hu 
 kiss.gyorgy@uni-nke.hu 

Rendészettudományi 
Doktori Iskola 

rdi@uni-nke.hu 
 kotroczo.dora@uni-nke.hu 
 kerezsi.klara@uni-nke.hu 

Óbudai Egyetem 

Alkalmazott Informatikai 
és Alkalmazott 
Matematikai Doktori 
Iskola bacskai.zsuzsanna@nik.uni-obuda.hu 

Anyagtudományi és 
Technológiai Doktori 
Iskola bereczki.balint@lib.uni-obuda.hu  

Biztonságtudományi 
Doktori Iskola rajnai.zoltan@bgk.uni-obuda.hu 

Országos 
Rabbiképző - 
Zsidó Egyetem 

Zsidó Vallástudományi 
Doktori Iskola doktorisk@or-zse.hu 

Pannon Egyetem 

Festetics Doktori Iskola budai-p@georgikon.hu 

Gazdálkodás- és 
Szervezéstudományok 
Doktori Iskola gsdi@gtk.uni-pannon.hu 

Informatikai Tudományok 
Doktori Iskola di@virt.uni-pannon.hu 

Kémiai és 
Környezettudományi 
Doktori Iskola foldenyi@almos.uni-pannon.hu 

Molekuláris- és 
Nanotechnológiák Doktori 
Iskola di@virt.uni-pannon.hu 

Többnyelvűségi 
Nyelvtudományi Doktori 
Iskola schrenk.veronika@mftk.uni-pannon.hu 

Vegyészmérnöki- és 
Anyagtudományok 
Doktori Iskola vargat@fmt.uni-pannon.hu 

Hittudományi Doktori 
Iskola dekani.hivatal@htk.ppke.hu  
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Pázmány Péter 
Katolikus 
Egyetem 

Irodalomtudományi 
Doktori Iskola kiss.kornelia@btk.ppke.hu  

Jog- és Államtudományi 
Doktori Iskola doktori.iskola@jak.ppke.hu  

Nyelvtudományi Doktori 
Iskola kiss.kornelia@btk.ppke.hu  

Politikaelméleti Doktori 
Iskola kiss.kornelia@btk.ppke.hu  

Roska Tamás Műszaki és 
Természettudományi 
Doktori Iskola doktori.iroda@itk.ppke.hu  

Történelemtudományi 
Doktori Iskola kiss.kornelia@btk.ppke.hu  

Pécsi 
Tudományegyete
m 

Állam- és Jogtudományi 
Doktori Iskola doktori.iskola@ajk.pte.hu  

Biológiai és Sportbiológiai 
Doktori Iskola ilda@gamma.ttk.pte.hu 

Breuer Marcell Doktori 
Iskola martonzs@mik.pte.hu 

Demográfia és 
Szociológia Doktori Iskola vegso.zsuzsa@pte.hu   

Egészségtudományi 
Doktori Iskola doktoriiskola@etk.pte.hu 

Elméleti 
Orvostudományok 
Doktori Iskola maria.wenczler@aok.pte.hu  

Filozófia Doktori Iskola rippl.dora@pte.hu 

Fizika Doktori Iskola tzjanosi@gamma.ttk.pte.hu  

Földtudományok Doktori 
Iskola 

phdkoord@gamma.ttk.pte.hu 
   

Gazdálkodástani Doktori 
Iskola phd@ktk.pte.hu 

Gyógyszertudományi 
Doktori Iskola maria.wenczler@aok.pte.hu  

Interdiszciplináris Doktori 
Iskola hegedus.katalin@pte.hu  

Interdiszciplináris 
Orvostudományok 
Doktori Iskola maria.wenczler@aok.pte.hu  

Irodalomtudományi 
Doktori Iskola 

kiss.bernadett@pte.hu 
 idi.pte@gmail.com 

Kémia Doktori Iskola kilar@gamma.ttk.pte.hu 

Klinikai Idegtudományok 
Doktori Iskola maria.wenczler@aok.pte.hu  

Klinikai 
Orvostudományok 
Doktori Iskola maria.wenczler@aok.pte.hu  

Nyelvtudományi Doktori 
Iskola alberti.gabor@pte.hu  
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Oktatás és Társadalom 
Neveléstudományi 
Doktori Iskola pte.otdi@gmail.com  

Pécsi Tudományegyetem 
Művészeti Kar Doktori 
Iskola zabradi.mariann@pte.hu  

Pszichológia Doktori 
Iskola velosy.anita@pte.hu 

Regionális Politika és 
Gazdaságtan Doktori 
Iskola phd@ktk.pte.hu 

Semmelweis 
Egyetem 

Elméleti 
Orvostudományok 
Doktori Iskola 

tolgyesi_lovasz.krisztina@phd.semmelweis-
univ.hu 

Gyógyszertudományok 
Doktori Iskola 

tolgyesi_lovasz.krisztina@phd.semmelweis-
univ.hu 

Klinikai 
Orvostudományok 
Doktori Iskola 

tolgyesi_lovasz.krisztina@phd.semmelweis-
univ.hu 

Mentális 
Egészségtudományok 
Doktori Iskola 

tolgyesi_lovasz.krisztina@phd.semmelweis-
univ.hu 

Molekuláris 
Orvostudományok 
Doktori Iskola 

tolgyesi_lovasz.krisztina@phd.semmelweis-
univ.hu 

Patológiai Tudományok 
Doktori Iskola 

tolgyesi_lovasz.krisztina@phd.semmelweis-
univ.hu 

Szentágothai János 
Idegtudományi Doktori 
Iskola 

tolgyesi_lovasz.krisztina@phd.semmelweis-
univ.hu 

Soproni Egyetem 

Cziráki József 
Faanyagtudomány és 
Technológiák Doktori 
Iskola tolvaj.vera@uni-sopron.hu 

Roth Gyula Erdészeti és 
Vadgazdálkodási 
Tudományok Doktori 
Iskola emk-doktori@uni-sopron.hu 

Széchenyi István 
Gazdálkodás- és 
Szervezéstudományi 
Doktori Iskola lkk-doktori@uni-sopron.hu  

Széchenyi István 
Egyetem 

Állam- és Jogtudományi 
Doktori Iskola 

doktisk.jog@sze.hu 
erdos.csaba@sze.hu 

Multidiszciplináris 
Műszaki Tudományi 
Doktori Iskola baranyi.peter@sze.hu 

Regionális és 
Gazdaságtudományi 
Doktori Iskola titkarsag.rgdi@sze.hu 
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Wittmann Antal Növény-, 
Állat- és Élelmiszer-
tudományi 
Multidiszciplináris Doktori 
Iskola torokne.vas.marianna@sze.hu  

Színház- és 
Filmművészeti 
Egyetem 

Színház- és 
Filmművészeti Egyetem 
Doktori Iskola doktori@szfe.hu 

Szent István 
Egyetem 

Állattenyésztés-
tudományi Doktori Iskola phd-inst@tti.szie.hu 

Biológia Tudományi 
Doktori Iskola phd-inst@tti.szie.hu 

Élelmiszertudományi 
Doktori Iskola Szondy.Fanny@fh.szie.hu  

Enyedi György 
Regionális Tudományok 
Doktori Iskola phd-inst@tti.szie.hu 

Gazdálkodás és 
Szervezéstudományok 
Doktori Iskola phd-inst@tti.szie.hu 

Kertészettudományi 
Doktori Iskola Boncser.Erzsebet.Judit@fh.szie.hu  

Környezettudományi 
Doktori Iskola phd-inst@tti.szie.hu 

Műszaki Tudományi 
Doktori Iskola phd-inst@tti.szie.hu 

Növénytudományi Doktori 
Iskola phd-inst@tti.szie.hu 

Tájépítészeti és 
Tájökológiai Doktori 
Iskola Szondy.Fanny@fh.szie.hu  

Szegedi 
Tudományegyete
m 

Állam- és Jogtudományi 
Doktori Iskola blutman@juris.u-szeged.hu 

Biológiatudományi 
Doktori Iskola csaba@bio.u-szeged.hu 

Elméleti 
Orvostudományok 
Doktori Iskola 

https://doktori.hu/index.php?menuid=191&di
_ID=144 

Fizika Doktori Iskola gszabo@physx.u-szeged.hu 

Földtudományi Doktori 
Iskola mtoth@geo.u-szeged.hu 

Gyógyszerésztudományi 
Doktori Iskola hohmann@pharm.u-szeged.hu 

Informatika Doktori Iskola fulop@inf.u-szeged.hu 

Interdiszciplináris 
Orvostudományi Doktori 
Iskola szell.marta@med.u-szeged.hu 

Irodalomtudományi 
Doktori Iskola geszonyi@lit.u-szeged.hu 

Kémia Doktori Iskola atoth@chem.u-szeged.hu 
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Klinikai Orvostudományi 
Doktori Iskola 

https://doktori.hu/index.php?menuid=191&di
_ID=143 

Környezettudományi 
Doktori Iskola konya@chem.u-szeged.hu 

Közgazdaságtani Doktori 
Iskola voszka.eva@eco.u-szeged.hu 

Málnási Bartók György 
Filozófia Doktori Iskola gye@philo.u-szeged.hu 

Matematika- és 
Számítástudományok 
Doktori Iskola czedli@math.u-szeged.hu 

Multidiszciplináris 
Orvostudományok 
Doktori Iskola dux.laszlo@med.u-szeged.hu 

Neveléstudományi 
Doktori Iskola csapo@edpsy.u-szeged.hu 

Nyelvtudományi Doktori 
Iskola nemethen@hung.u-szeged.hu 

Történelemtudományi 
Doktori Iskola 

 

papps@hist.u-szeged.hu 

 

Testnevelési 
Egyetem 

Sporttudományok Doktori 
Iskola rab.timea@tf.hu 

  

A lista és az adatok a www.felvi.hu adatai alapján készültek, helyenként az egyetemek és 

doktori iskolák holnapjairól gyűjtöttük a címeket. 
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V. Finanszírozási lehetőségek: 

NÉV CSR ELÉRHETŐSÉG CSR ELÉRHETŐSÉG 
CSR 

ELÉRHETŐSÉG   FŐ TÁMOGATÁSI CÉL     

        

közö
sségi 
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MOL 
https://mol.hu/hu/molrol/tarsadalmi-
szerepvallalas     x x x x x x x x x 

E.ON 
Hung
ária https://www.eon-hungaria.com/szerepvallalas     x x     x   x x   

SPAR http://sparsegitokezek.hu/tamogatas     x     x x     x   

TEVA 
https://www.teva.hu/ceginformacio/tarsadalmi-
felelossegvallalas     x     x x x   x x 

OTP 
BANK https://www.otpfenntarthatosag.hu/hu/fooldal http://otphelyiertek.hu/ 

https://www.csan
yialapitvany.hu x x x x x x x x x 

ERST
E 
BANK 

http://www.erstebank.hu/hu/bankunkrol/erste-
bank-hungary-zrt/tarsadalmi-felelossegvallalas http://www.erstehiggymagadban.hu/   x x x x x x x x x 

SZER
ENCS
EJÁT
ÉK  

http://rolunk.szerencsejatek.hu/tarsadalmi-
elkotelezettseg 

http://rolunk.szerencsejatek.hu/tamogat
asi-kerelem   x x   x   x x   x 

CIB 
BANK 

https://www.cib.hu/cib_csoport/tarsadalmi_felel
ossegvallalas/alapitvany/index     x           x x x 

RICH
TER 

http://www.richter.hu/hu-
HU/felelossegvallalas/Pages/default.aspx     x     x x x   x   

TELE
NOR https://www.telenor.hu/fenntarthatosag     x x x x x x x x x 
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COC
A-
COLA 

https://secure.coca-
cola.hu/content/hu/corporate/tarsadalmi_felelos
segvallalas.aspx https://www.testebreszto.hu   x x     x         

ROS
SMA
NN 

http://www.rossmann.hu/cegunkrol/felelossegva
llalas     x x   x x       x 

UPC 
https://www.upc.hu/rolunk/tarsadalmi-
felelossegvallalas/     x         x       

VOD
AFON
E 

https://www.vodafone.hu/vodafonerol/vallalati-
felelossegvallalas 

https://www.vodafone.hu/vodafonerol/v
allalati-felelossegvallalas/vodafone-a-
tarsadalomert/alapitvanyunk   x x x   x x x x x 

TESC
O 

http://www.tescomagyarorszag.hu/hu/közösség
ek/társadalmi-felelősségvállalásunk https://kozosseg.tesco.hu/about   x     x x         

BUDA
PEST 
BANK 

https://www.budapestbank.hu/info/budapestban
k/szerepvallalas.php 

https://www.budapestbank.hu/info/alapit
vanyok/alap-oktatas.php   x       x x x x   

HENK
EL http://www.henkel.hu/fenntarthatosag     x       x         

TELE
KOM 

https://www.telekom.hu/rolunk/fenntarthatosag/f
enntarthatosagi-strategia 

https://www.telekom.hu/rolunk/fenntarth
atosag/tarsadalom 

https://www.telek
om.hu/rolunk/fen
ntarthatosag/paly
azatok x x x x x x x x x 

GDF 
SUEZ 

https://www.gdfsuez-
energia.hu/tarsasagunkrol/szponzoracio     x x     x   x     

MKB 
BANK 

https://www.mkb.hu/az-mkb-
bankrol/szponzoracio/strategia     x x     x x x   x 

AUDI https://audi.hu/hu/tarsadalmi-felelossegvallalas/     x x x x x x x x x 

MVM 
http://mvm.hu/kozerdeku-adatok/tarsadalmi-
felelossegvallalasi-jeneltesek/     x x x x x x x x x 

ROB
ERT 
BOS
CH 

http://www.corporate.bosch.hu/hu/hu/sustainabi
lity_innovation_8/responsibility_8/responsibility.
php     x       x x   x   

JABIL 
http://www.jabil.hu/hu/tarsadalmi-
felelossegvallalas/strategia http://www.jabil.hu/hu/palyazat   x x x   x         

ELEK
TROL
UX 

http://newsroom.electrolux.com/hu/2017/06/16/
az-electrolux-tamogatasi-alapelvei/     x       x     x   
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CON
TINE
NTAL 

https://www.continental-
corporation.com/en/sustainability/sustainability     x       x         

MICH
ELIN 

http://www.michelin.hu/tudnivalok/fenntarthato-
mobilitas     x       x       x 

DENS
O 

https://www.denso.com/hu/hu/c-csr/denso-
group/     x       x x       

NI 
HUN
GAR
Y 

http://hungary.ni.com/debrecen/tarsadalmi-
felelossegvallalas     x     x x x   x   

SCH
NEID
ER 
ELEC
TRIC 

http://www.schneider-electric.hu/hu/about-
us/sustainability.jsp     x       x         

EGIS 

http://www.egis.hu/wps/portal/egis/tarsadalmi/e
geszseg/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0v
MAfIjo8ziLQJ8zAyNnA18DELdzA0cXQ2CDR1
Dw4wNjA31w1EV-PtaWoAU-
FmGWngaGRgY6keRpB9TAUi_AQ7gaADUH0
VISRSqG9xNzRwNHH2DgszN3T0MDXxN9Aty
QyMMMh0VAdTvRLc!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS
9nQSEh/     x     x           

IBIDE
N 
HUN
GAR
Y http://www.ibiden.hu/csr/     x       x x x     

UNIC
REDI
T 
BANK 

https://www.unicreditbank.hu/hu/rolunk.html#C
SR 

https://www.unicreditbank.hu/hu/rolunk/
tarsadalmi_felelossegvallalasunk/sport_
egeszseges_eletmod/passzold_tovabb
_program.html   x x   x x x x x   

PICK http://pick.hu/hu/vallalati-informaciok/szponzor     x x       x x x x 

CON
COR
DE 
ÉRTÉ
KPAP
ÍR 

https://www.con.hu/tarsadalmi-
felelossegvallalas/     x   x     x x x x 
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BOR
SODI 
MŰH
ELY 

http://www.borsodimuhely.hu/akiket-
tamogatunk_62.html     x x x x x x x x x 

MAR
KET http://www.market.hu/hu/tamogatasok     x x x   x x x x x 

CITIB
ANK 

http://citibank.hu/gcb/Altalanos_informaciok/citi
bankrol.htm?eOfferCode=HUHFFAC     x         x     x 

COFI
DIS https://www.cofidis.hu/tarsadalmi-szerepvallalas     x x   x           

GRÁ
NIT 
BANK https://granitbank.hu/csr     x         x x x x 

KINIZ
SI 
BANK http://www.kinizsibank.hu/mecentura     x x x       x     

MAG
NET 
BANK https://www.magnetbank.hu/nonprofit     x                 

RAIF
FEIS
EN 
BANK 

https://www.raiffeisen.hu/raiffeisen-
csoport/raiffeisen-bank-zrt/tarsadalmi-
szerepvallalas     x x x   x x   x x 

NEST
LÉ http://www.nestle.hu/csv     x     x x     x x 

COO
P http://www.coop.hu/cegunkrol/cegbemutato/      x x   x   x   x x 

LEGO 
https://www.lego.com/hu-
hu/aboutus/responsibility     x             x x 

PAKS
I 
ATO
MER
ŐMŰ 

http://www.atomeromu.hu/hu/felelosvallalat/Kari
tativTev/Lapok/default.aspx     x x     x x x x x 

DAN
ONE http://danone.hu/tarsadalmi-felelosseg       x   x x x   x x 

ALDI 
https://www.aldi.hu/hu/vallalat/valaszunk-a-
felelossegvallalas/     x     x x     x   

MET
RO 

https://www.metro.hu/tarsadalmi-
felelossegvallalas     x     x x         

Forrás: saját gyűjtés 
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