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1. kép A SummerSchool résztvevői
Vasárnap, az érkezés napján egy közös délutáni grillezés és bográcsozás keretei között történt
a megismerkedés, valamint a csoportok kialakítása (5 csoport; 2 fő német hallgató-2 fő magyar
hallgató). Ezen felül Dr. Horváth Balázs Dékán Úr ismertette a projekthét feladatát is.

Feladat:
Győrben a helyi autóbuszvonal hálózatban két decentrum található: Marcalváros, Kovács
Margit utca; illetve a Révai Miklós utca. Ezen felül az Ipar utca 99. szám alatt található az
ÉNYKK Zrt. központja, ami a helyi autóbusz flotta egy részének telephelyéül is szolgál,
valamint a Buda utca 33. szám alatt tárolják az épp szolgálton kívüli járműveket (üzemanyag
vételező hely, takarítás).
A két decentrum ad lehetőséget a gépkocsivezetőknek a szolgálat közbeni pihenőidő eltöltésére
is (mellékhelyiséggel együtt).
A Révai Miklós utcai decentrumot 1978. novemberében adták át, mint ideiglenes autóbuszállomás.
A feladat célja a Révai Miklós utcai decentrum újratervezése/megszűntetése/átalakítása volt.
A hallgatók segítségül kapták többek között a helyszínrajzot, az ott közlekedő autóbuszok
számát, vonalhálózatot, menetrendet, valamint az autóbuszmegállónkénti utasszámot is.

Hétfő délelőtt a hallgatók csoportosan bejárták az adott területet (Révai Miklós utca), valamint
lehetőségük volt megtekinteni Győr Városházának épületét, és felmenni annak tornyába.
Délután a tanulók öt előadást hallgathattak meg (Dr. Horváth Balázs, Dr. Winkler Ágoston, Dr.
Szakonyi Petra, prof. Dr.-Ing. Christoph Menzel, Keresztes Jenő), melyek a projekt sikeres
kivitelezéséhez adtak segítséget, és támpontokat.
Ezt követte egy csapatépítő bowling, melynek helyszínéül a Famulus Hotel Bowling pályája
szolgált.
Kedden és szerdán a csapatok a feladat megoldásán dolgoztak – melyre az ÚT 230., valamint
az ÚT 222. számítógépes terem állt rendelkezésre –, szerda délután pedig sor került a
részbeszámolóra, melyen mindenki bemutatta az eddig elkészült munkarészeket. A feladat
kidolgozása során mind a Széchenyi István Egyetemről, mind az Ostfaliai Főiskoláról 2-2 tanár
segítette a hallgatók munkáját.
Csütörtökön délután következett az írásos dokumentáció leadási határideje, melyet minden
csapat sikeresen teljesített.
Pénteken délelőtt a prezentációkra került sor, melyet a díjátadó és a hazautazás követett.

A projekthét során minden hallgató tapasztalatot szerezhetett a közlekedéstervezés és
közlekedésépítés területén. A tanulók véleményei az alábbiak voltak:
-

érdekes programok,

-

megfelelő rendelkezésre álló technikai,

-

ellátás minősége megfelelő (ebéd, vacsora, snack),

-

feladat komplexitása,

-

fejlődési lehetőség biztosítása: nyelvhasználat, gondolkodásmód, feladat megoldási
készség.

A hetet összességében mindenki pozitívan zárta, kialakultak nemzetközi kapcsolatok,
barátságok is. A hazai hallgatók közül sokan jelezték, hogy a következő SummerSchool-on is
szívesen részt vennének.
Győr, 2018. május 31.
dr. Henézi Diána Sarolta

