
ÚJ, AZ ORSZÁGBAN EGYEDÜLÁLLÓ ANGOL NYELVŰ DOKTORI SPECIALIZÁCIÓ ELSŐ SZEMESZTERE 
ZAJLIK A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN. ENNEK ELŐZMÉNYE EGY KÖZEL EGY ESZTENDEJE 

GYŐRBEN ALÁÍRT MEGÁLLAPODÁS, MELYET MATOLCSY GYÖRGY, A MAGYAR NEMZETI BANK (MNB) 
ELNÖKE ÉS FÖLDESI PÉTER REKTOR LÁTOTT EL KÉZJEGYÉVEL. AZ MNB, A GYŐRI EGYETEM ÉS A 

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS ANIMAE ALAPÍTVÁNY EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK CÉLJA, HOGY SzEEDSM NÉVEN 
NEMZETKÖZILEG IS JEGYZETT, HOSSZÚ TÁVON FENNTARTHATÓ, ANGOL NYELVŰ MENEDZSMENT 

DOKTORI PROGRAM JÖJJÖN LÉTRE. KÖRKÉPÜNKBEN AZ EDDIGI TAPASZTALATOKRÓL 
KÉRDEZTÜK A PROGRAMIGAZGATÓT, AZ MNB OKTATÁSI IGAZGATÓJÁT,  
TOVÁBBÁ KÉT – A KÉPZÉSBEN SZEREPET VÁLLALÓ – KÜLFÖLDI PROFESSZORT,  

VALAMINT HÁROM HALLGATÓT.

THE FIRST SEMESTER OF A NEW AND UNIQUE ENGLISH LANGUAGE DOCTORAL SCHOOL HAS BEGUN AND IS CURRENTLY 

IN PROGRESS AT THE SZÉCHENYI ISTVÁN UNIVERSITY. THE FORERUNNER OF THIS PHD PROGRAM WAS THE AGREEMENT 

SIGNED APPROXIMATELY A YEAR AGO BY GYÖRGY MATOLCSY THE PRESIDENT OF THE HUNGARIAN NATIONAL BANK AND 

PÉTER FÖLDES, THE RECTOR OF THE UNIVERSITY. THE AIM OF THE CO-OPERATION BETWEEN THE HUNGARIAN NATIONAL 

BANK, THE UNIVERSITY OF GYŐR AND THE PALLAS ATHÉNÉ DOMUS ANIMAE FOUNDATION WAS TO ESTABLISH AN ENGLISH 

LANGUAGE DOCTORAL PROGRAM IN MANAGEMENT UNDER THE NAME OF SZEEDSM, WHICH IS INTERNATIONALLY 

ACCEPTED AND OFFERS LONG-TERM SUSTAINABILITY. IN OUR PANORAMA WE ASK THE PROGRAM DIRECTOR 
FROM THE HUNGARIAN NATIONAL BANK, TWO VISITING PROFESSORS PARTICIPATING IN THE 

PROGRAM AND THREE STUDENTS, ABOUT THEIR EXPERIENCES. 
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Még mielőtt megismernénk az érintettek véleményét, érdemes 
néhány mondatban összefoglalni, hogy mit érdemes tudni a 
SzEEDSM névre keresztelt programról. Kezdjük azzal, hogy mit 
is takar maga az elnevezés. Az első három betű a Széchenyi  
István Egyetem nevének magyar rövidítéséből adódik, míg 
a következő két betű a doktori iskola angol megfelelőjének 
(Doctoral School) rövidítését jelenti. Mindez összességében 
angolul úgy hangzik, mint a seeds, azaz magyarul magvak.  
A szójáték ebben a kontextusban azt fejezi ki: a doktori isko-
la az a hely, ahol a tudás és a megismerés képességének mag-
vait elhintik, melyekből majd kinőnek a menedzsment jövő-
beli tudósai és gyakorlati művelői. A menedzsment szóra utal 
tehát a program nevében „felső indexként” szereplő M betű. 

A megállapodás aláírásával a Széchenyi István Egyetem Re-
gionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Gazdálko-
dás- és Szervezéstudományok doktori képzésének keretében 
a meglévő menedzsment specializáció mellett transzdiszcip-

lináris doktori specializáció kezdte meg működését, amely új 
megközelítésben és szemlélettel diszciplínánként fejleszti a 
doktoranduszok komplex és széles körű problémamegoldó 
képességét. Az új specializáció oktatási folyamataiban az 
egyetem kutatói és oktatói mellett külföldi, nemzetközileg el-
ismert professzori kör vesz részt. A program első négy féléve 
a képzési és kutatási szakasz, amely az elméleti alapozást 
adó kötelező és választható kurzusok elvégzéséből, illetve 
kisebb mértékben az első kutatási lépések megtételéből áll. 
A negyedik félév végén a kutatási és disszertációs szakasz 
megkezdésének feltételeként a hallgatóknak komplex vizsgát 
kell tenniük, amely méri és értékeli a tanulmányi és kutatási 
előmenetelt. A kutatási és disszertációs szakasznak célja a 
doktori fokozat megszerzése. A doktori értekezés benyújtá-
sán túl követelmény, hogy a hallgató a védés előtt legalább 
két cikket publikáljon a Magyar Tudományos Akadémia Gaz-
daságtudományi Doktori Minősítő Bizottsága által jegyzett 
listán szereplő, angol nyelvű folyóiratokban.

However before we get to know the opinion of the people involved, 
it is worth summarising in a few sentences what we need to know 
about the program called SzEEDSM. Let us begin by finding out 
more about the name. The name of SzEEDSM is an acronym with its 
first part coming from the widely used Hungarian abbreviation of 
Széchenyi University: SzE (“E”, in Hungarian, stands for “Egyetem” 
or university). By adding Doctoral School (DS), it will become SZEDS 
that – with an addition of “E” may sound like “seeds”, our chosen 
abbreviation. The Doctoral School is the place where the seeds of 
knowledge are sown and, after some time, new management (“M”) 
scholars and practitioners will be reaped.

 By signing this agreement, besides the management specialisation 
within the framework of the Széchenyi University’s Doctoral Pro-
gram in Management, Doctoral School of Regional Sciences and 
Business Administration, also a transdisciplinary doctoral special-
isation has began its operation, which aims to develop the complex 
problem-solving capability of doctoral candidates as a discipline, 

through a new perspective. Besides the Hungarian researchers and 
professors, foreign, internationally accepted professors are also 
participating in the educational process of the new specification. 
The first four semesters of the program is the training and research 
phase in which the candidates complete all the basic foundation 
courses and do their first steps in research. At the end of the fourth 
semester as a condition to begin their research and dissertation 
work, candidates have to pass a complex exam measuring and 
evaluating their progress. The aim of the research and dissertation 
phase is to obtain a doctoral degree. Before handing in their thesis 
it is obligatory to have two articles published in one of the jour-
nals listed by the Doctoral Evaluation Board of Economics of the  
Hungarian Academy of Science.
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– Magyarországon jelenleg még nincs akkreditált an-
gol nyelvű PhD-program a menedzsment területén. A 
SzEEDSM kitörési pontot jelenthet a Széchenyi István 
Egyetem számára, egy olyan fejlesztési és fejlődési le-
hetőséget, amely megteremti az esélyét annak, hogy 
átgondolja a folyamatait, a minősítési rendszerét, a 
tudományos előmenetel kérdéskörét – a nemzetközi 
vérkeringéshez történő csatlakozás reményében – 
fogalmaz Vastag Gyula programigazgató, aki szerint 
a győri beruházásból az egész magyar felsőoktatás 
profitálhat. – Büszkén mondhatom, hogy bár tavaly 
pótfelvételivel indult a program, a felvett hallgatók mi-
nősége nagyon magasra tette a lécet. Persze, titkon mi 
igazából erre készültünk, nem véletlenül nálunk a leg-
magasabb a külföldi oktatók aránya. Az angol nyelven 
történő képzés ugyanis esetünkben korántsem azt je-
lenti, hogy angolra fordítjuk a magyar tananyagot. Az 
idegen nyelvű képzés eleve más irodalmat feltételez, 
de önmagában a rendszer filozófiája is gyökeresen el-
térő. Bátran kijelenthetem, hogy ma Magyarországon a 
SzEEDSM a legjobb Menedzsment PhD-program.

Vastag Gyula megjegyzi: a nemzetközileg is elismert 
oktatók nem az anyagi lehetőség miatt választják a 
győri egyetemet, s az újonnan indított képzést. Esetük-
ben nem a „pénz” a varázsszó, hanem valami egészen 
más. – Ezek a szakemberek már mindent elértek a ma-
guk területén, vezetői tisztségeket is betöltöttek, régen 
megteremtették a maguk anyagi biztonságát. Amit én 
kínálni tudok számukra, az egy lehetőség. Lehetőség 
arra, hogy hatást gyakoroljanak fiatal egyetemünkre, 
a folyamatokat befolyásolva hozzájáruljanak intézmé-
nyünk fejlődéséhez. S bizony ilyen alkalom azért nem 
mindennap adódik…

A hallgatók szemszögéből nézve különös jelentőségű, 
hogy fél évre egy másik akadémiai intézménybe is me-
hetnek, az ottani PhD-program során felvehetnek új 
tárgyakat, ráadásként bekerülhetnek kutatási progra-
mokba, vállalati környezetbe. A szakmaiságot fejlesz-
tendő, valós feladatokkal szembesülhetnek, a gyártott 
problémák helyett gyártási problémákkal találkozhat-
nak és azokat oldhatják meg.

– Az egyetemünk vezetése maximálisan támogatta a 
programot, amely teljes mértékben beleillett a felsőok-
tatási intézmény ambiciózus céljai érdekében tett lé-
pések sorába – jegyzi meg Vastag Gyula, aki úgy véli: 
általánosítható az a vélemény, miszerint a Magyar 
Nemzeti Bank és a Széchenyi István Egyetem együtt-
működése nagyon sikeres, s a remények szerint akár 
egy hosszabb távú együttműködésben is testet ölthet. 
– A program minőségét persze elsődlegesen a végzet-
tek minősége határozza meg. Az igazi win-win helyzet 
az lesz, hogy mi büszkék leszünk mindazokra, akik itt 
végeztek, ahogy az itt végzettek is büszkék lesznek 
arra, hogy ebben a programban szerezték meg doktori 
fokozatukat.

– At present in Hungary there is no accredited English lan-
guage PhD program in the field of Management.  SzEEDSM  
offers a great opportunity for Széchenyi István University, an 
opportunity for development during which the University can 
reconsider its processes, qualification system and the issue 
of scientific progress in the hope of joining the international 
circles – says Gyula Vastag, Program Director. In his opinion 
the entire Hungarian higher education can profit from this 
investment in Győr – I can proudly say that although last 
year the program started with prolonged entrance exams, 
the quality of the accepted students demanded high quality 
from us. Of course we were prepared for this, we have the 
highest rate of foreign lecturers in the country.  Our English 
language doctoral program does not mean that we translate 
the Hungarian materials into English. The English language 
program automatically assumes a different literature, but 
the philosophy of the system is also different in itself. I am 
proud to announce that SzEEDSM is the best Management 
PhD program in Hungary.

Gyula Vastag remarks: the internationally accepted profes-
sors do not choose Győr University and its freshly started 
program because of financial considerations. In our case 
money is not the magic word – but something entirely differ-
ent. – These professionals have achieved almost everything 
in their field; they have leadership and management experi-
ence and have long established their comfortable standard 

of living. What I can offer them is opportunity. An opportunity to 
influence our young university and have significant effect on the 
processes, thus contributing to the development of our institution. 
And such an opportunity does not arise every day.…

Looking at it from the students’ perspective, it is of high importance 
that they can spend a semester in another academic institution and 
can take up new subjects there, participate in research programs or 
experience corporate environment. They can meet real developing 
tasks and not only face but solve problems as well.

– The leadership of our university was very supportive towards our 
program which fits well with the ambitious aims of the institution 
– says Gyula Vastag. He believes that in general the co-operation 
between the Hungarian National Bank and Széchenyi István Uni-
versity can be very successful and hopefully a future long-term 
co-operation could be established. – The quality of the program is 
predominantly defined by the quality of the students completing it. 
A real win-win situation is when we are proud of those completing 
our program and they are proud of receiving their doctoral degree 
in this program. 
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Bátran kijelenthetem, hogy ma 
Magyarországon a SzEEDSM a legjobb 
Menedzsment PhD-program.

VASTAG GYULA
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Az angol nyelvű doktori program két tanácsadót talált, 
egy finnt és egy indiait – mondja mosolyogva az utóbbi, 
vagyis Krishna S. Dhir azon a bemutatkozó beszélgeté-
sen, melynek köszönhetően oktatói szemmel is rápil-
lanthatunk a SzEEDSM lényegére.

– A Hawaii Egyetemről érkeztem, s bár vegyészmérnöki 
diplomával rendelkezem, jelenleg a nyelvészet területén 
végzek kutatásokat, illetve összehasonlító tanulmányon 
dolgozom a nyelv és a pénzügy kapcsolatáról, valamint 
a vállalatok stratégiai kommunikációjáról. Ezzel kapcso-
latosan előadásokat tartok arról, miként befolyásolja és 
határozza meg a nyelv a cég arculatát, illetve az arról ki-
alakított képet. Győrbe azonban természetesen az angol 
nyelvű PhD-program miatt jöttem – mutatkozik be Krish-
na S. Dhir. Finn kollégája, Markku Kuula szakterülete a 
vállalatvezetési tudományokkal kapcsolatos. – Sok-sok 
évvel ezelőtt a több szempontú részvételi döntésekről 
írtam a szakdolgozatomat. Ezt követően több problé-
makörrel foglalkoztam, mint például tárgyalástechnika, 
ipari benchmarking, vagy éppen a fenntarthatóság, de 
írtam tanulmányt például a brazil erdészet számára reál- 
opciókról. A Széchenyi István Egyetemen mindketten az 
angol nyelvű doktori program elindítását és folyamatát 
vizsgáljuk.

Krishna S. Dhir korábban több éven keresztül dolgozott 
a Borg Warner nagyvállalatnál, majd a stratégiai me-

nedzsment területén hat évet töltött Svájcban, a Ciba-Geigy 
munkatársaként. Markku Kuula a diploma megszerzése után 
egy erdészeti kutatóintézetben helyezkedett el. Fél évtized és 
a doktori cím megszerzése után 16 éven át számítástechnikai 
főigazgatóként (CIO-Chief IT Officer) tevékenykedett, felügyel-
ve az egyik egyetem valamennyi szerverét és számítógépét, 
nem beszélve a gerinchálózatról, az egyéb számítástechnikai 
rendszerekről, továbbá a több ezer mobiltelefonról. Mindezek 
alapján egyértelműen kiderül, hogy nem csupán akadémiai pá-
lyafutást tudhatnak maguk mögött, az elmélet mellett gyakor-
lati üzleti tapasztalatot is hoznak a képzésbe.

– A történet úgy teljes, ha azt is megemlítjük, hogy mindket-
ten aktív tagjai vagyunk a Decision Science Institute (DSI) 
szakmai szervezetnek – jegyzi meg Krishna S. Dhir. – Amikor 
évekkel ezelőtt találkoztunk, jómagam az intézet elnökeként 
tevékenykedtem, míg Kuula professzor az európai részlegünk 
elnöke volt, jelenleg pedig a DSI tanácsadó testületének a tag-
ja. Ebben a testületben ténykedett a győri angol nyelvű doktori 
program vezetője, Vastag Gyula is, aki az intézet alelnöke volt 
hat éven keresztül. Tőle – ezen ismeretség révén – érkezett a 
meghívás. Így aztán – bár győri feladatom most első ízben adó-
dott – immáron ötödször szólított a munka Magyarországra.

– Én már hatodik alkalommal jöttem az Önök nagyon szép or-
szágába – veszi át a szót Markku Kuula. – Az igazság az, hogy 
már korábban is beszéltem Vastag professzorral arról, hogy egy 
kutatóévet nagyon szívesen töltenék Magyarországon, mire 
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Ebben a dinamikus közegben 
a Széchenyi István Egyetem az 
elkövetkező öt évben nemzetközi 
kampusszá növi ki magát. KRISHNA S. DHIR

azt mondta, hogy jöjjek Győrbe, mert ez milyen jó hely. Később 
komolyabban tárgyaltunk erről, s most tessék, itt vagyok. Még-
hozzá egy roppant vonzó meghívás eredményeként… 

– Nagyon izgatott voltam, miután megtudtam, hogy újra jö-
hetek, s hogy tovább fejleszthetem egy kicsit a magyarnyelv- 
tudásomat – teszi hozzá mosolyogva Dhir professzor, majd 
magyar nyelven megjegyzi:  beszélek egy kicsit magyarul.  
Korábban két-három hónapokat töltött hazánkban, a legtöbb 
időt Veszprémben, de járt Balatonalmádiban, Balatonfüreden, 
Keszthelyen, Nagykanizsán és Pécsett is. – Szó, ami szó, na-
gyon örültem a meghívásnak. Olyannyira, hogy erre az időszak-
ra fizetés nélküli szabadságot kértem a Hawaii Egyetemtől, s 
nem bántam meg. Győr gyönyörű, az az adottsága pedig, hogy 
három fővárostól is nagyjából egyórányi távolságra van, igazán 
fantasztikus. Az iparosodás Magyarországon elsődlegesen a 
nyugat-dunántúli régióban tapasztalható, mely térség a Szé-
chenyi István Egyetemnek is az otthona. Amikor ideérkeztem, 
akkor eszméltem rá, hogy a felsőoktatási intézménynek milyen 
fontos szerepe van régiós és országos szinten egyaránt az ok-
tatás, a szakmaiság és a tudomány fejlődésében. Úgy vélem, 
hogy ebben a dinamikus közegben a Széchenyi István Egyetem 
az elkövetkező öt évben nemzetközi kampusszá növi ki magát.

– Győr egy igazi európai város, melynek csodálatos belváro-
sában nagyszerű dolog sétálgatni – fogalmaz Kuula profesz-
szor, aki szerint a táj is lenyűgöző. – A kisalföldi síkság, aztán 
a Balaton felé haladva a dombok, s persze a magyar tenger  

külön-külön és együttesen is csodás, s itt van a közelben, 
ahogy a magyar, az osztrák és a szlovák főváros is. Ami pedig a 
győri egyetemet illeti, melyet folyamatos fejlődés jellemez, még 
nemzetközibbé kell válnia. Mindez sikerülni is fog, amit segít-
het, hogy kedvező gazdasági helyzet esetén ez lehet a térség 
egyik legaktívabb egyeteme.

– Az Audi is terjeszkedik a térségben, ez az egyik fő hajtó- 
erő, de ne feledjük, hogy rajta kívül még találunk további jeles 
cégeket és más iparágakat is a régióban – fűzi hozzá Krishna 
S. Dhir, aki szerint a magyaroknak az idegennyelv-tudás terén 
kellene előrelépniük. A programmal kapcsolatban még azt is 
elmondja, hogy Győrbe mindenképpen visszatér, a kapcsolat-
tartásra pedig addig ideális a Skype, meg a WhatsApp.

– Folyamatos kapcsolatban állunk majd a programigazgatóval, 
Vastag professzorral… – újságolja a finn professzor.
– …és a hallgatókkal – teszi hozzá Dhir. 
– S persze jövünk vissza előadásokat tartani – folytatja  
Markku Kuula.
– Amíg azt nem mondják, hogy már nem akarnak minket itt 
látni – zárja a végig jó hangulatban zajló beszélgetést az indiai 
professzor.
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MARKKU KUULA

The English language doctoral program found two advisers, 
a Finn and an Indian – says Krishna S. Dhir with a smile 
during the introductory discussion through which we can 
get a glimpse of SzEEDSM through the eyes of the profes-
sors.

I am from the University of Hawaii and although I am a 
chemical engineer I do research in linguistics, the compar-
ative study of language and finance and the strategic com-
munication of companies. In relation to this I give lectures 
on how language influences and defines corporate image. 
But I have come to Győr because of the English language 
PhD program – says Krishna S. Dhir. His Finnish colleague, 
Markku Kuula’s field of expertise is management science. 
– I wrote my thesis many many years ago related to mul-
ti-criteria decision making and its application in the flexible 
manufacturing systems.  After that, I have been working 
with many different problem areas like negotiations, indus-
trial benchmarking as well as sustainable supply chains but 
I have written studies for the Brazilian Forest on real op-
tions in financing. Now here together with Krishna we are 
interested in how the English speaking doctoral program is 
progressing and how it is launched.

Krishna S. Dhir earlier worked as a manager of a pilot plant 
of Borg Warner and spent six years in strategic manage-
ment at Ciba-Geigy in Switzerland.

After receiving his Masters in Business School Markku Kuula 
worked at a Forest Research Institute. After his doctoral title and 
half a decade of forest research he worked 16 years as a Chief IT 
Officer where he was responsible for the supervision of all the 
servers and computers as well as the backbones and other IT sys-
tems including mobile phones.  It is very clear that they not only 
represent an academic career but also bring business experience 
into the program.

– The story is complete if we mention that both of us are active 
members of an academic professional association called the  
Decision Science Institute (DSI)– remarks Krishna S Dhir. – When 
we met years ago, I was the president of the Institute, while pro-
fessor Kuula was the president of the European Chapter of the 
Institute and at the moment he is on the Board of Advisors. The 
Director of the English Speaking Doctoral Program, Professor 
Gyula Vastag, is also a member of the Board of Advisors and has 
been the Vice President of the Institute for six years. As a result 
of our common background the invitation came through him. This 
is my fifth time in Hungary though it is the first time I am actually 
working in Győr.
– This is my sixth time here in your beautiful country – Markku 
Kuula takes over. – The truth is that I had spoken with Professor 
Vastag earlier about spending my sabbatical in Hungary and he 
told me to come to Győr, a very good place. Later we started ne-
gotiating and now here I am as a result of an extremely attractive 
invitation. 
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R – I was very excited when I found out that I can come to Hungary 
again and that I could further develop my Hungarian – adds Pro-
fessor Dhir with a smile and then makes a remark in Hungarian: 
beszélek egy kicsit magyarul. Earlier he spent two-three months in 
our country mostly in Veszprém, but he has visited Balatonalmádi, 
Balatonfüred, Keszthely, Nagykanizsa as well as Pécs. – All I can 
say is that the invitation was most welcome and so attractive that 
I had to ask for leave of absence from the University of Hawaii 
which I have not regretted. 

Győr is beautiful and it is within commuting distance from three 
capitals. Fantastic! Industrialisation in Hungary is mostly in the 
West-Trans-Danubian region and Széchényi University is in the 
middle of this region. For me it was a realisation after I came here 
how important this university is for this area and for Hungary, as 
a lot of development will take place in this region and the univer-
sity will play a major role in training, education, and profession-
al development. I believe that in the future, within the next five 
years, in this dynamic environment Széchenyi István University 
will evolve into an international campus.
 
– Győr is a real European town, with a beautiful centre where 
it is wonderful to walk around – explains professor Kuula, who 
also thinks that the landscape is fascinating.– The flatlands of  
Kisaföld, then the hills towards Balaton, and of course the Hun-
garian “sea” are all amazing. Also the Hungarian, the Austrian and 
the Slovakian capitals are nearby. Regarding the University it is 

developing, evolving all the time. It needs to become more inter-
national but it will as in case of a favourable economic situation it 
can become the most active university of the region.
– Audi is also expanding in the region and it is a major drive but 
we must not forget that there are other prominent companies in 
other industries as well – adds Krishna S. Dhir, according to whom 
Hungarians must develop their language skills. Going back to the 
program he declares that he will be back in Győr for sure, until 
which time there is Skype and WhatsApp to keep contact.

– We will be in continuous contact with the program director,  
professor Vastag… – says the Finnish professor.
– … and with the students – adds professor Dhir. 
– And of course we will be back to give lectures – continues  
Markku Kuula.
– And we will keep coming until they tell us not to come anymore– 
the Indian professor ends the interview in good spirit. 

13 EGYÜTTMŰKÖDÉS I CO-OPERATION



Egy programigazgató és két – külföldi – oktató után  
következzen három hallgató, akik a másik oldal tapaszta-
latait osztották meg velünk.

Kezdjük a sort Varga Enikővel, aki a GE Lighting cégnél 
több mint két évtizede kezdte pályafutását, informati-
kai területen. A Temesvári Műszaki Egyetemen szerzett 
diplomát időközben a Budapesti Műszaki Egyetemen 
MBA-képzéssel fejelte meg. A családjával jelenleg egy 
farmon él. Munka – no meg Csongrád – mellett biogazdál-
kodást folytatnak, egy újonnan telepített gyümölcsösben 
keresve azt a bizonyos másik utat. – Amikor hírét vettem 
a győri egyetemi lehetőségnek, azt gondoltam, sok-sok év 
után végre visszatérhetek az iskolapadba, s ezáltal foly-
tatódhat számomra az intellektuális kalandtúra. Koráb-
ban is kerestem a továbbképzési lehetőséget, ám eddig 
kellett várnom, mire találtam egy munka és család mellett 
is ideális, s mindenképpen hasznos „kalandot”. Eddigi be-
nyomásaim alapján kijelenthetem, hogy erre a képzésre 
megérte várni. S hogy mit várok ettől a programtól? Új 
látásmódot mindenképpen. Karriert viszont nem, inkább 
önmegvalósítást. Hogy bebizonyítsam magamnak: ezen a 
területen is megállom a helyem.

Darabos Katalin az interneten bukkant rá erre a dok-
tori képzésre. Könyvvizsgálattal és adótanácsadással 
foglalkozó családi cégben édesanyja mellett számviteli 
vezetőként dolgozik. – A Budapesti Gazdasági Főisko-
lán gazdasági oktatóként másfél évet dolgoztam. S bár 
a számviteli tanszéken megszűnt számomra a lehetőség, 
engem továbbra is vonz az akadémiai élet, szeretnék 
visszatérni az egyetemi oktatói világba. Számtalan kép-
zés segíti a gyakorlati pályát, én azonban a tudományos 
háttérre szerettem volna ráerősíteni. Erre az a képzés tö-
kéletes – és a személyes fejlődésemet is számottevően 
segítheti. Az eddig tapasztaltakkal maximálisan elégedett 
vagyok: minden oktató megfelelő szakmai háttérrel és  
angolnyelv-tudással rendelkezik.

Dobra Zoltán visszatérő hallgató a Széchenyi István 
Egyetemen. Még 1998-ban minőségbiztosítási mérnök-
ként szerzett itt diplomát, majd a mérnöki pályán való 
vezetői érvényesülés érdekében közgazdász MBA-képzés 
keretein belül a vezetés és szervezés csínjával-bínjával 
is megismerkedett a győri egyetem falai között, hogy az 
elméleti oldallal is tisztában legyen. Az Audi Hungaria jár-
műszereldéjének egyik területét vezető szakember az új 
képzés során már megtapasztalta, hogy a vezetés és me-
nedzsment terén angol nyelven sokkal gazdagabb a szak-
irodalom. – Márpedig azt a munkám is megkívánja, hogy 
ebbe a tudományterületbe mélyebben belekóstoljak. 
Miközben nagyon jó érzés volt újra visszatérni, meglepve 
tapasztaltam, hogy a tanárok ugyanazt a témát mennyire 
más megközelítésbe helyezik, s hogy a képzés mennyire 
interaktív. Furcsa, ugyanakkor roppant élvezem, hogy bár 
a hallgatók mennyire eltérő életkorúak, mennyire külön-
böző végzettséggel bírnak, s mennyire más munkahelyi 
területen dolgoznak, lassan egy csapattá kovácsolódva 
ugyanazt a tudásanyagot szívjuk magunkba. 

Following the thoughts of a program director and two for-
eign lecturers, let’s listen to three students who shared their 
experience from the other side. 

Firstly, let’s begin with Enikő Varga, who started her career in 
the field of computing at GE Lighting more than two decades 
ago.  She upgraded her degree from Politechnical Universi-
ty of Timisoara to an MBA degree from Budapest University 
of Technology and Economics.  Currently she is living on a 
farm with her family. Besides work, they do organic farming 
in Csongrád county – looking for the so-called “other” way in 
a newly established orchard.   – The moment I learned about 
the possibilities in Győr, I felt that after those many years I 
could return to school and continue my intellectual adven-
ture. Although I kept on looking for further training opportu-
nities in the past, I had to wait to find this “adventure” which 
is useful in all respects and ideal regarding my work/life bal-
ance. As for my impressions, I dare say that it was worth 
waiting for this training. So what are my expectation about 
this program? Definitely gaining a new perspective, but not 
a career. Rather personal fulfilment. My goal is to prove to 
myself that I am able to cope with this field of life as well. 

Katalin Darabos came across with this doctoral program on 
the Internet. Along with her mother, she works as an ac-
counting manager for a family run company providing audits 
and tax advisory services. – I gave lectures on Accounting at 
Budapest Business School for one and a half years. Although 
the possibility to teach at the Department of Accountancy 
expired, I am still attracted by the academic life and would 
like to return to the world of university lecturers. Numerous 
courses and trainings help experts in the practical part of 
their career but I wanted to strengthen my scientific back-
ground knowledge. This program fully satisfies this aim – 
and can significantly help my personal development as well. 
I am totally satisfied with everything I have experienced: 
each teacher bears an appropriate professional background 
and English knowledge.

Zoltán Dobra is a “returning” student at Széchenyi István 
University. Graduating as a quality engineer in 1998 from 
the university, later he also completed an MBA course in 
Economics and learnt the subtleties of management and or-
ganization among the walls of the university to improve his 
skills on being a technical manager and to be familiar with 
the theory as well.  He – being the manager of one of the 
various areas in the assembly line at Audi Hungaria – has 
already experienced during this new program that regarding 
management the available literature provides much wider 
information.  – My work does require from me to immerse 
into this field of science. While it was fantastic to return to 
the university again, I was surprised how the teachers put 
the same topic into another perspective and highlight it from 
another point of view and how interactive the training was. 
Although the variety of the students’ age group, their dif-
ferent fields of expertise and workplaces are still a strange 
feeling for me, I very much enjoy that we absorb the same 
knowledge and meanwhile we forge ourselves into a team.

Ö
N

M
EG

VA
LÓ

SÍ
TÁ

S,
 T

UD
O

M
ÁN

Y,
 V

EZ
ET

ÉS

PE
RS

O
N

AL
 F

UL
FI

LM
EN

T,
 S

CI
EN

CE
 A

N
D

 M
AN

AG
EM

EN
T

 VARGA ENIKŐ

DARABOS KATALIN

DOBRA ZOLTÁN
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Összeállításunk zárásaként a program életre hívásában 
kulcsszerepet játszó Magyar Nemzeti Bank oktatási 
igazgatóját, Dubéczi Zoltánt kérdeztük.

– Mi az együttműködés, a támogatás célja?

– A jegybank olyan tudásbázis mellett tette le a voksát, 
amely minden időben biztosítja a versenyképességet, 
segítve mindazokat, akik a folyamatos tanulás és fejlő-
dés mellett döntöttek. A Magyar Nemzeti Bank maga is 
kutat és oktat – egyúttal megteremti a szükséges fel-
tételeket azoknak, akik szintén tanulni vágynak. Nehéz 
és egyben nemes feladat, amelyhez együttműködés 
szükséges az állampolgárok, a diákság és a tudományos 
világ részéről. Világosan kell látnunk, hogy egy olyan vi-
lágrend alakult ki, ahol a tudás, az innovatív gondolatok 
léte jelentik a versenyelőnyt, ez vált a piacon maradás 
feltételévé. A Magyar Nemzeti Bank által nyújtott szak-
mai és anyagi támogatással képesek vagyunk olyan gaz-
dasági és tudományos produktumot előállítani, amely-
lyel Európában és a világban az elsők között lehetünk.  

A jegybank által meghirdetett Társadalmi Felelősségvál-
lalási Stratégia egy hosszú távú folyamat elemeit rög-
zíti. Világos a cél, ám a közgondolkodás formálása egy 
többlépcsős, innovatív és az igényekre gyorsan reagáló, 
mégis időigényes folyamat.

A nemzetközi porondon számos különböző példája van 
a jegybankok oktatásban betöltött szerepének. Feladat-
körüket tekintve a központi bankok elsősorban a mone-
táris politika, a pénzügyi stabilitás és a pénzügyi intéz-
ményrendszer felügyeletének területein aktívak, de sok 
intézmény vállal ezen túlmutató szerepet is. A Magyar 
Nemzeti Bankhoz hasonlóan más országok központi 
bankjai is jelentős súlyt helyeznek oktatási tevékeny-
ségekre és széles körű társadalmi szerepvállalásra. A 
német jegybank például saját felsőoktatási intézményt 
hozott létre, amelyben saját munkaerőpótlásáról duális 
képzés formájában gondoskodik.

A Magyar Nemzeti Bank az Alapokmányában meghatározott 
kiemelt feladatának tartja a magyar közgazdaságtani szaktu-
dás, a magyar közgazdaság-tudomány fejlesztését és támoga-
tását. Az MNB Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiájában 
foglalt Pallas Athéné Közgondolkodási Program értelmében 
a jegybank támogatja a pénzügyi kultúra, az ezt megalapozó 
közgazdasági gondolkodás, illetve az ezt segítő intézmény-
rendszer és infrastruktúra fejlesztését. Ennek fényében jött 
létre együttműködés a Széchenyi István Egyetem, az MNB és 
a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány között. Az együtt-
működés tárgyát képező oktatás alapgondolata, hogy egy új 
típusú, angol nyelvű képzési rendszerben transz- és multidisz-
ciplináris megközelítést alkalmazva válaszoljanak a hallgatók 
a tudományos és az üzleti élet jelentette kihívásokra. A képzés 
célja, hogy olyan széles látószöggel és nyitott gondolkodással 
rendelkező doktoranduszokat képezzen, akik majdan vezető 
szerepet tölthetnek be Magyarország és a kárpát-medencei 
régió társadalmi-gazdasági életében.
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– Miért a Széchenyi István Egyetemet választották partner- 
intézménynek?

– A győri Széchenyi István Egyetem az elmúlt években hazánk 
azon intézményeinek egyikévé vált, ahol a hallgatók mind el-
méleti, mind szakmai szempontból innovatív technológiákat 
alkalmaznak a tudás elsajátításában. Az innováció, a tudás mi-
hamarabbi gyakorlatba ültetése olyan versenyelőnyt jelent a 
globalizálódott piacokon – legyen ez tudás- vagy szakmai köz-
pontú –, amely magasan a versenytársak elé tudja pozícionálni 
magát. A Széchenyi István Egyetem sikere abban rejlik, hogy a 
kiválóan képzett hazai és külföldi professzorok együttese olyan 
tudásbázist képez, amely globális, több tudományterületet is 
lefed, s egyedi megoldások kutatására sarkallja a hallgatókat. 
Teszi mindezt úgy, hogy alkalmazkodik a piaci feltételekhez, 
miközben mégis képes megújulni. 

Dr. Matolcsy György jegybankelnök szavait idézném, miszerint: 
„Magyarország jövője a versenyképes tudásban rejlik – a ver-
senyképességi fordulathoz erős egyetemekre, tudásközpontú 
gazdaságra és versenyre, illetve tudásra alapozott új oktatási 
rendszerre van szükség”. Ennek megteremtésében pedig kiváló 
partner a Széchenyi István Egyetem.

– Miért fontos és hasznos ez az együttműködés az MNB 
számára?

– A magyar jegybank az oktatási céljait és stratégiáját tekint-
ve hosszú távon gondolkozik. A versenyképes tudás és annak 
elsajátítása már a kezdetektől fontos, így a Magyar Nemzeti 
Bank feladatának tekinti, hogy a legkisebbektől a felnőttekig 
megalapozza a tudatos közgazdasági gondolkodást, fejlessze 
és segítse a tudományos tevékenységet. Kiemelt figyelemmel 
tekint a közgazdasági oktatás és gondolkodás témájára, s 
mind szakmailag, mind anyagilag támogatni kívánja azokat a 
kiemelkedő hallgatókat, kutatókat, szakembereket, akik tehet-
ségükkel, szorgalmukkal a szakma és hazánk hírnevét viszik 
tovább a világban, s alkotnak újat a szakterületükön. Az MNB 

a Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiájában rögzített kere-
teken belül felkutatja és támogatja azokat a magyar szakem-
bereket és kutatókat, akik a közgazdaságtan és a pénzügyek 
területén munkálkodnak, hogy minél több, nemzetközileg is 
elismert színvonalú szellemi alkotást hozzanak létre.

A jegybank, a Széchenyi István Egyetem és a Pallas Athéné 
Domus Animae Alapítvány együttműködésével a győri felsőok-
tatási intézmény Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori 
Iskola Gazdálkodás- és Szervezéstudományok doktori képzé-
sének keretében a meglévő menedzsmentspecializáció mellett 
transzdiszciplináris specializáció indult a 2016/2017-es tanév 
őszi szemeszterétől. A program új megközelítésben és szem-
lélettel fejleszti a doktoranduszok komplex és széles körű 
problémamegoldó képességét. Az új specializáció oktatási 
folyamataiban az egyetem kutatói és oktatói mellett külföldi, 
nemzetközileg elismert professzori kör vesz részt.

– Miért hasznos ez a képzés a hallgatók számára?

– A hallgatók olyan új típusú képzésben vehetnek részt, amely 
hazai és európai viszonylatban is egyedülálló. Napjainkban 
egyre lényegesebbé válik az a globális és komplex gondolko-
dásmód, amely a gazdálkodó szervezeteknél jelentkező prob-
lémákat több szemszögből vizsgálja, s az egymásra épülő vagy 
épphogy csak érintőleges kapcsolatban álló tudományterü-
letekről hozza a megoldást. A hallgatókat arra ösztönözzük, 
hogy a tapasztalati tudást ötvözzék az újonnan elsajátított is-
meretekkel, s legyenek nyitottak az innovatív megoldásokra és 
nyissanak a világ felé. Mindazon anyagi és szakmai feltételek 
biztosítottak a hallgatók számára, amelyekre tudnak alapozni 
és ahonnan olyan ötleteket meríthetnek, melyek már bizonyí-
tották a világban vagy a gazdasági életben, hogy sikeresek és 
hosszú távon működőképesek. Gondoljunk csak arra a példá-
ra, hogy amíg egy pár évvel ezelőtt a gazdasági döntéseket nem 
kapcsoltuk volna össze szorosan a pszichológia, az agy- és vi-
selkedéskutatás tudományával, napjainkra ez már elképzelhe-
tetlen egymás nélkül.

DUBÉCZI ZOLTÁN

A képzés célja, hogy olyan 
széles látószöggel és nyitott 
gondolkodással rendelkező 
doktoranduszokat képezzen,  
akik majdan vezető szerepet 
tölthetnek be Magyarország  
és a kárpát-medencei régió  
társadalmi-gazdasági életében.
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– Az eddigi tapasztalatok alapján miként látják: születhet-e 
hosszabb távú megállapodás a képzés támogatására?

– Az eddigi eredmények pozitívak, így a képzésre vonatkozóan 
megvalósíthatónak gondolok egy hosszabb távú megállapo-
dást. Azt azonban ne felejtsük el, hogy a hallgatók még csak 
az első félévüket zárták le, ám az kétségtelen, hogy a motivált-
ságuk példaértékű, így bizakodva várjuk a következő féléves 
teljesítményüket is.

– Mitől különbözik ez a képzés más doktori programoktól?

– Minden szempontból egyedinek tekinthető. Ez az első olyan 
doktori program, amely angol nyelven, több diszciplínára ala-
pozva építi fel a képzési-kutatási és a disszertációs szakaszt.  
A hallgatókat külföldi szakemberek és a Széchenyi István Egye-
tem professzorai és tanárai együttesen oktatják, mentorálják, 
így szakmai és elméleti szempontból is megalapozott a kutatá-
suk. Közben olyan iránymutatást kapnak, melynek köszönhe-
tően az akadémiai tudás és a gyakorlat együttesét felhasznál-
va tudnak a kutatási témájukban jelentős előrehaladást elérni 
és komplex módon gondolkozni globális, geoökonómiai, geo-
politikai kérdésekről.

– Mik az eddigi oktatói-hallgatói tapasztalatok?

– Mivel ez egy új képzés, az első félév tapasztalatai után nem 
tudunk hosszú távú következtetéseket levonni. Az oktatói ér-
tékelések alapján a hallgatók sikeresen zárták a félévet, s ké-
szen állnak a következő félév kihívásaira. Ahogy az új képzési 
rendszer, az új program is számos megoldandó feladat elé ál-
lítja a doktoranduszokat, úgy a tanáraik és mi, mint szakmai 
támogatók is számos tapasztalattal gyarapodtunk. Ez egy ter-
mészetes folyamat, mivel a képzés maga is különleges, így a 
felmerülő kérdések sem átlagosak. Támogatói szemszögből 
mindenképpen azt mondhatom, hogy az eddigi eredmények 
alapján van okunk bízni a hallgatók részéről az egyre jobb és 
minőségi tudományos munkák elkészítésében. 

A program részleteiről a következő  
elérhetőségeken lehet érdeklődni:

Széchenyi István Egyetem  
9026 Győr  
Egyetem tér 1. (iroda: ÚT-223, ÚT-224)

Telefon: 00 36 96 613 789 (3789-es mellék)
E-mail: szeeds@sze.hu
Web: szeeds.sze.hu

Closing our compilation, we asked Zoltán Dubéczi, the edu-
cational director of the Hungarian National Bank, who is a 
key figure in bringing the program to life. 

– What is the aim of your co-operation and financial 
support?

– The Central Bank of Hungary has stated its support for 
a knowledge base that guarantees competitiveness at all 
times helping those who have chosen continuous learning 
and development. The Hungarian National Bank itself car-
ries out research and educates – and at the same time it 
also establishes the conditions necessary for the ones who 
are eager to learn.  It is a difficult but noble task as well. It 
requires a complex multilateral co-operation from citizens, 
students and the scientific world. It should be crystal clear 
that such a world order has developed in which the pres-
ence of knowledge and innovative ideas mean a competitive 
advantage as the condition of surviving and staying on the 
market. By means of the professional and financial support 
provided by the Hungarian National Bank we are able to pro-
duce an economic and scientific product that ensures our 
place among the top around the world. Social Responsibility 
Strategies notified by the Central Bank fix the elements of a 
long-term process. Although the aim is clear, the shaping of 
public thinking is a multistage, innovative, time-consuming 
process even if it gives quick response to demands. 

There are several examples of the roles the Central Banks 
play in education on the international stage. Considering 
their tasks the Central Banks are mainly active in the field of 
monetary policy, but various institutions take part in other 
tasks as well. Similarly to the Hungarian National Bank, Cen-
tral Banks of other countries place considerable emphasis 
on their educational activities and extensive social respon-
sibilities. For example, the German Central Bank established 
its own higher educational institute which provides its own 
replacement regarding the demand on jobs in the form of 
dual trainings. 

The Hungarian National Bank believes that the development 
and support of the Hungarian expertise on economics and 
the science of Hungarian Economics is a priority record-
ed in its Statute. Under the Pallas Athéna Public Thinking 
Program included in the Social Responsibilities Strategies 
of the HNB the Central Bank supports the development of 
financial culture, the economic thinking underlying the insti-
tutional system and infrastructure supporting it.  In light of 
this a cooperation has been established between Széchenyi  
István University, HNB and the Pallas Athéna Domus Animae 
Foundation. The basic educational idea of the cooperation 
is that the students are required to answer the challenges 
of the scientific and business world applying trans- and 
multidisciplinary approaches within the frame of a new type 
of program where the language is English. The aim of the 
training is to educate open minded doctorate students with 
wide perspectives who - later on - can/will be leaders in the 
socio-economic life of Hungary and the Carpathian region 
as well.
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– Over the past years Széchenyi István University has become one 
of Hungary’s institutions where the students apply innovative tech-
nologies to acquire both theoretical and professional knowledge. 
Innovation and implementing knowledge into practice as soon as 
possible provides such a competitive advantage on the globalised 
markets – let it be either knowledge or profession based – which 
can position itself in front of other contestants.   The success of 
Széchenyi István University lies in the knowledge base created by its 
highly qualified Hungarian and foreign professors which is global, 
covers multiple fields of science and encourages students to create 
individual solutions. It does that in a way that it adapts to the mar-
ket conditions while it is able to renew itself. 

I will quote Dr. György Matolcsy’s words, the Governor of HNB, ac-
cording to which “Hungary’s future lies in competitive knowledge 
– our competitive turning point requires strong universities, knowl-
edge-based economy, competition and a new system of education 
based on knowledge”.  To bring this about, Széchenyi István Univer-
sity plays an outstanding role as our partner. 

– Why is this cooperation considered to be important and use-
ful for the HNB? 

– As for its educational purposes and strategies, the Hungarian Cen-
tral Bank takes a long-term view. Acquiring competitive knowledge 
is essential from the beginnings, which means that the Hungarian 
National Bank considers it to be its core responsibility to provide a 
basis for the conscious economic thinking, to develop and support 
scientific activities among the young to adults. It pays particular 
attention to education and the thinking of economics and wants to 
support both professionally and financially those outstanding stu-
dents, researchers and experts who make a name for our nation and 
their profession in the world and create something new in their field 
of profession.  Within the framework recorded in its Social Respon-
sibilities Strategies, the HNB seeks and supports those Hungarian 
experts and researchers who work in the fields of economics and 
finance so that to be able to create more and more even internation-
ally recognised intellectual work.  With the cooperation of the Cen-
tral Bank, Széchenyi István University and the Pallas Athéna Domus 
Animae Foundation, the Regional and Economy Science Doctoral 
School of Győr within the frames of Economy and Management  
Science Doctoral training starts a transdisciplinary specialization 
from September 2017 besides the ongoing management course. 
The program develops the doctorate students’ complex and exten-
sive problem solving in a new kind of approach and it develops the 
complex and comprehensive trouble-shooter abilities of Doctorate 
students. Besides the researchers and teachers of the university, 
foreign, internationally recognised and well-known professors take 
part in the new specialization of the education.

I will quote Dr. György Matolcsy’s words, the Governor of HNB, ac-
cording to whom “Hungary’s future lies in competitive knowledge 
– our competitive turning point requires strong universities, knowl-
edge-based economy, competition and a new system of education 
based on knowledge”.  To bring this about, Széchenyi István Univer-
sity plays an outstanding role as our partner. 

-Why is this training useful for the students?

– Students can take part in a new kind of training, which is unique 
both in our country and in Europe. Nowadays a global and complex 
way of thinking becomes more and more important to examine the 
problems occurring at different businesses from different points of 
views and to offer solutions from different fields of sciences built 
on each other or in tangential connections.  We try to incite the 
students to combine their experimental knowledge with their newly 
obtained knowledge and to be open for innovative solutions and 
also open to the world.  All the material and professional conditions 
are provided for the students, on which they can build and they 
can get ideas from the ones that have already proved in the world 
or in business life that they are successful and their businesses are 
operable in long term. Just think of the example that a couple of 
years ago we wouldn’t have joined business decisions with psychol-
ogy, brain and behaviour research, whereas nowadays it would be 
impossible not to.  

Upon the experiences so far how can you decide: will there be a 
long term agreement that supports the training?

– The results so far are positive, so I think a long term agreement is 
possible. But don’t forget, the students have just finished their first 
term but it’s undoubtedly true, that their motivation is exemplary 
so we are looking forward to seeing their performance in the next 
term, too.   

In what ways is this training different from other Doctorate pro-
grammes?

–    It can be considered unique from all aspects. This is the first 
Doctorate programme, which builds its training-research and dis-
sertation sections on different disciplines and in English.  Foreign 
experts and teachers and professors of Széchenyi István Univer-
sity educate and mentor the students together so their research is 
founded both professionally and theoretically.  Meanwhile students 
get guidelines with the help of which using the combination of aca-
demic knowledge and experience they can achieve a significant pro-
gress in their research and are able to think  in a complex way about 
global geo-economic and geo-political questions

What are the students-teachers’ experience so far?

–  Since it is a new training we cannot make a long-term conclusion 
on the experience of the first term.  Based on the evaluations of 
the teachers, the students have passed the term successfully and 
they are ready to face the next term’s challenges.  The new training 
system and the new programme give numerous tasks to Doctorate 
students. We also as their teachers and their professional support-
ers have gained several new experiences. It’s a natural process since 
the training itself is special so the occurring questions or problems 
are not everyday ones. From supporter’s point of view I can defi-
nitely say that based on the results so far, we can hope that the 
students will be able to prepare better and better good quality sci-
entific works. 
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