
 

 



 

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ 

Kedves Kollégák, 

 

Abraham Lincoln, az Egyesült Államok első republikánus elnöke mondta: “Ha szót akarok érteni valakivel, 

az előzőleg rendelkezésemre álló idő egyharmadában önmagammal foglalkozom, s azzal, hogy mit fogok 

mondani neki – kétharmadában pedig róla gondolkozom, s arról, hogy mit mond majd ő.” 

A Gazdaságtudományi Kar új stratégiát alkotott a 2014-2018-as időszakra. Tudjuk és hisszük, hogy a 

stratégiai célkitűzések megvalósítása nem lehetséges hatékony kommunikáció nélkül. Ennek szellemében 

indítjuk útjára kari hírlevelünket. Célunk, hogy a kar dolgozóit tájékoztassuk a karon történt eseményekről, 

döntésekről, folyamatokról és fejlesztésekről.  

Hírlevelünk a tanév folyamán minden hónap elején jelenik meg. Felépítését tekintve három fő részre 

tagozódik: 

� Ismerteti, bemutatja a Kari Tanács határozatait. Karunk új honlapján a határozatok tárának 

elérhetőségét jelszavas védelem mellett biztosítjuk dolgozóinknak, jelen hírlevélben ugyanakkor 

bővebben is kifejtjük a határozatokkal kapcsolatos tudnivalókat. 

� Összefoglaló az elmúlt időszakban megvalósult jelentős oktatási, kutatási-fejlesztési-innovációs, 

marketing vagy kulturális eseményekről. 

� A következő időszakra vonatkozó kiemelkedő események bemutatása. 

Ez utóbbi két ponthoz kapcsolódóan számítunk karunk valamennyi dolgozójának támogatására. A 

megjelentetni szánt híreket kérjük, hogy az alábbi címekre juttassák el: 

Iván Katalin (Marketing és Nemzetközi Kapcsolatok Központja): ivankatalin@gtk.uni-pannon.hu 

Balogh János (Dékáni Titkárság): baloghjanos@gtk.uni-pannon.hu 

 

Remélem, hogy a Kollégák megelégedéssel olvassák hírlevelünket! 

 

Üdvözlettel: 

Dr. Szabó Lajos 

dékán 

 



 

KARI TANÁCSON TÖRTÉNT 

 

A 2013/2014-es tanév 2. félévének első Kari Tanács ülésein számos fontos döntés született. 

 

Dékánhelyettesi kinevezések 

 

A Kari Tanács a 2014. február 5-i ülésén az Álláspályázatokat Elbíráló Bizottság véleményének figyelembe 

vételével döntött az akkreditációs-, fejlesztési-, gazdasági-, és oktatási ügyekért felelős dékánhelyettesi 

tisztség betöltésére beérkezett pályázatokról. A dékánhelyettes-jelöltek a Kari Tanácson ismertették 

elképzeléseiket, terveiket, a Kari Tanács egyhangúlag támogatta dékánhelyettesi kinevezésüket 2014. 

március 1-től: 

akkreditációs ügyekért felelős dékánhelyettes: Dr. Csizmadia Tibor egyetemi docens 

fejlesztési ügyekért felelős dékánhelyettes: Dr. Fehérvölgyi Beáta egyetemi docens 

gazdasági ügyekért felelős dékánhelyettes: Dr. Molnár Tamás egyetemi docens 

oktatási ügyért felelős dékánhelyettes: Dr. Balogh Ágnes egyetemi docens. 

 

Kinevezésükhöz gratulálunk, munkájukhoz sok sikert kívánunk! 

 

Kutatóprofesszori pozíció betöltése 

 

Dr. Dirk-Jan Ferdinand Kamann professzor úr 2014 februárjától az Ellátási Lánc 

Menedzsment Intézeti Tanszékhez tartozó kurzusokat tart mesterszakos 

hallgatóknak, valamint a doktori iskolában is kutatói és oktatói munkát folytat. A 

korábban a hollandiai Groningeni Egyetemen oktató és kutató professzort 

hivatalosan március elsejével nevezték ki Karunkra kutatóprofesszori munkakörbe. A 

nemzetközi szaktekintély tapasztalatával, szaktudásával támogatni szeretné fiatalabb 

kollégáinak munkásságát, céljai között jelölte meg a PhD workshopok szervezését is.  



 

 

Dr. Sebrek Szabolcs a Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszék új munkatársa 

 

A korábban kiírt adjunktusi munkakör betöltésére Dr. Sebrek Szabolcs pályázata 

érkezett be, melyet a Kari Tanács egyhangúlag támogatott. Dr. Sebrek Szabolcs a 

madridi III. Károly Egyetemen doktorált üzleti tudományok területén. Kutatási 

területe a stratégiai menedzsment és a high-tech iparágak vizsgálata. 

Munkatapasztalatot Spanyolországban, a Navarrai Egyetemen szerzett. Márciustól a 

Menedzsment Intézet Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszéken látja el a kiírásban 

meghatározott feladatokat, ezzel is segítve az intézeti tanszék további eredményes munkáját. 

 

Belépő kollégáinknak kinevezésükhöz gratulálunk, munkájukhoz sok sikert kívánunk! 

 

Álláspályázat kiírása egyetemi adjunktusi munkakörbe 

 

A Kari Tanács a Menedzsment Intézet Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszékére egy teljes munkaidős 

adjunktusi álláspályázat kiírásáról döntött az Általános menedzsment és Üzemfenntartás 

c. tárgyak oktatására. A pályázat az alábbi linken tölthető le: 

http://www.uni-pannon.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=342&Itemid=342  

A pályázat benyújtási határideje: 2014. április 17. 

 

Módosult a Gazdaságtudományi Kar Szervezeti és Működési rendje 

 

A Kar Szervezeti és Működési Rendjében jelentős tartalmi változás a Marketing Intézeti Tanszék 

megalapítása. Karunk képzési és kutatási tevékenységében régóta jelen van a marketing tudománya, ám 

hiányzott egy olyan szervezeti egység, amely e tevékenységet magába foglalja és támogatja. Ez, valamint a 

nemzetközi akkreditáció megszerzése fontossá és szükségessé tette, hogy Karunk létrehozza a Marketing 

Intézeti Tanszéket. 



 

 

Új képzés - Karbantartási szakmenedzser szakirányú továbbképzési szak 

 

Napjainkra a technológia-orientált vállalati működés kapcsán elengedhetetlenné vált a karbantartás 

menedzseri szakma fejlesztése. Karunkon már 25 éve hagyomány a Nemzetközi Karbantartási Konferencia 

megszervezése. A Karbantartási szakmenedzser szakirányú továbbképzési szak indítására tett javaslatot a 

Kari Tanács elfogadta, a szak magyar nyelven, levelező tagozaton, veszprémi, székesfehérvári és 

nagykanizsai képzési helyen kerül indításra. 

 

A Dipomadolgozat-készítés rendje című eljárás utasítás módosítása  

 

Az Eljárás utasítás rendjének a fejlesztése szabályzatok módosítása miatt vált szükségessé. A módosított 

eljárás utasítás a MOODLE-rendszerben, a Hivatalos dokumentumok között megtekinthető. 

http://moodle.gtk.uni-pannon.hu/ 



 

AZ ELMÚLT IDŐSZAK HÍREI, ESEMÉNYEI 

 

A Gazdaságtudományi Kar az AACSB International tagja 

 

A Gazdaságtudományi Kar stratégiai célkitűzései között fontos szerepet 

tölt be a nemzetközivé válás, melynek szerves részét képezi a 

nemzetközi akkreditáció megszerzése. Januárban ezen célkitűzés 

jelentős mérföldkövéhez jutottunk: a nemzetközileg elismert AACSB 

International (The Association to Advance Collegiate Schools of 

Business) tagjai lettünk. Ezt az akkreditációt azok az egyetemek, 

oktatási intézmények kapják meg a szervezettől, melyeknek az üzleti oktatói tevékenysége magas 

színvonalon elismert. Az akkreditáció növeli a Kar versenyképességét, mely hatással van piaci pozíciójára, 

oktatóira és hallgatóira egyaránt.  

További információ: http://www.aacsb.edu/accreditation/ 

 

Tájékoztató fórum egyetemre jelentkező diákoknak és szüleiknek 

 

A hallgatóknak nyújtott szolgáltatások, valamint a 2014/2015. tanévre vonatkozó képzési programok 

bemutatása céljából az egyetem tájékoztató fórumot szervezett az érdekelt egyetemre jelentkező 

diákoknak és szüleiknek 2014. január 9-én és 11-én. A fórumon a Gazdaságtudományi Kar is képviseltette 

magát, s képzésink iránt jelentős érdeklődést tapasztaltunk. 

 

Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 

 

2014. január 16-18. között került megrendezésre Budapesten az 

Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás, amelyen a Pannon Egyetem 

is részt vett. A kiállítás három napja alatt a Gazdaságtudományi Kar 

standjánál több száz látogató jelent meg, s érdeklődött a 

továbbtanulási lehetőségek iránt. 

 



 

Nyílt Nap a Pannon Egyetemen 

 

Január 29-én az Egyetem nyílt napot tartott az érdeklődők, illetve 

leendő hallgatóink számára, ahol tájékoztatást kaptak az indítani kívánt 

alapszakokról, a felvételi eljárásról, valamint hasznos tanácsokkal látták 

el őket jelenlegi hallgatóink saját tapasztalataik alapján. A nyílt nap 

iránt sok szülő és diák érdeklődött. Dékán Úr előadására az A/1-es 

terem teljesen megtelt. 

 

Legyél a saját menedzsered! 

 

2014 januárjában elindult a Gazdaságtudományi Kar Legyél a saját menedzsered! kurzusa, melynek célja, 

hogy a bármilyen „tehetségterületen” (legyen az zene, írás, színművészet, kreatív tevékenységek stb.) 

tehetséges középiskolások és egyetemisták egy online, social media és személyes workshop-sorozat 

keretében megismerjék a legújabb projekt menedzsment, kommunikációs és marketing technikákat, s a 

projekt lezárásaként képesek legyenek önmagukat hatékonyan és a legújabb kutatási eredményekből 

származó technikák felhasználásával bemutatni. A kurzus a TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV-2012-0026 

„Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Pannon Egyetemen” projekt keretén belül 

valósult meg. 

 

Diplomaátadó ünnepség a Gazdaságtudományi Karon 

 

2014. február 7-én, Karunk Diplomaátadó ünnepségén alap- és 

mesterszakon 220 hallgató vett át oklevelet. 

Az ünnepségen beszédet mondott Ürmössy Attila, az IT Services 

Hungary Kft. Nearshore Center ágazatvezetője. Dr. Szabó Lajos, a 

Gazdaságtudományi Kar dékánja beszédében az elmúlt időszak kari 

sikereiről, eredményeiről, fejlesztéseiről, oktatói és hallgatói 

elismeréseiről számolt be. Búcsúzóul a végzős hallgatóktól azt kérte, hogy kitartóak, céltudatosak legyenek, 

fejlesszék és bővítsék ismereteiket, valamint ápolják jó kapcsolatukat a Gazdaságtudományi Karral és a 

Pannon Egyetemmel. 



 

Alkalmazásmenedzsment alapjai 

 

2014 februárjától felvehető az Alkalmazásmenedzsment alapjai c. tantárgy, melyet a Pannon Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar és az IT Services Hungary közösen indít. A tantárgy keretében a hallgatókat a 

nemzetközi környezetben, több nyelven működő menedzsment tevékenységgel ismertetik meg. A témákat 

- alkalmazásmenedzsment, tranzíció, pénzügyi és humán koordináció lokális és virtuális vonatkozásban, 

valamint a biztonsági kérdések és motivációs eszközök alkalmazása - gyakorlatiasan közelítik meg.  

 

Világjáró Klub - Indulj el, hogy megérkezhess! Lépések a Camino magyar szakaszán 

 

2014. február 18-án ismét megrendezésre került a Világjáró Klub – Fényképes élménybeszámoló a Központi 

Kollégium olvasótermében. A programon Dukát Csilla, a Szent Jakab Baráti Kör egyesületi elnöke tartott 

előadást “Indulj el, hogy megérkezhess! Lépések a Camino magyar szakaszán” címmel. 

 

Ösztöndíjas börze és Oktatói információs nap 

 

2014. február 19-én került megrendezésre az Ösztöndíjas börze és Oktatói információs nap a Pannon 

Egyetemen, amelyen a Gazdaságtudományi Kar is képviseltette magát.  

 

Erasmus+ Hallgatói Tanulmányi Mobilitási Pályázat 2014/2015 

 

2014 elején ismét kiírásra került a jól ismert ERASMUS tanulmányi mobilitás pályázat. A megújult program 

ezentúl ERASMUS+ néven kínál kibővült lehetőségeket. A program keretében ösztöndíjas külföldi 

résztanulmányokra és szakmai gyakorlatra jelentkezhetnek a hallgatók. 

A pályázat beadásának határideje: 2014. március 25. 



 

 

Véradók között a második helyen 

 

A Magyar Vöröskereszt ebben a tanévben 8. alkalommal szervezte meg az Országos Felsőoktatási 

Véradóversenyt. A tavalyi versenyen a Pannon Egyetem második helyezést ért el és jelenleg ismét a 

második helyen áll.  

 

HVG Állásbörze – Országos Képzési és Karriernapok 

 

2014. február 26-27. között került megrendezésre a HVG Állásbörze Budapesten,  ahol a Pannon Egyetem 

standján a Gazdaságtudományi Kar is képviseltette magát. Az Állásbörzén elsősorban a mesterképzési 

szakok és a szakirányú továbbképzések iránt érdeklődtek a látogatók. 

 

Új kutatási téma a Doktori Iskolában 

 

2014 februárjában a  Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola közgazdaságtan kutatási 

főirányon új témakiírást tett  A vásárlási döntéseket meghatározó attribútum-preferenciák feltárása 

címmel. Témavezető: Dr. Veres Zoltán, egyetemi tanár.  

 

Pro Facultate Oeconomia emlékérem Dr. Kovács Zoltánnak 

 

A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Kari Tanácsa Dr. Kovács Zoltán 

professzor urat tudományos, szakmai eredményeinek elismeréseként, továbbá a 

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karával folytatott szakmai együttműködésben 

vállalt kiemelkedő szerepéért, Pro Facultate Oeconomia emlékéremben részesítette.  

Kitüntetéséhez gratulálunk! 

 



 

Esettanulmányi versenyre felkészítő foglalkozás 

 

A XIII. Tímár László Tanulmányi Emlékverseny és Esettanulmányi Megoldó Versenyhez kapcsolódóan 2014. 

február 13-án 16.30 órától a szervezők esettanulmányi versenyfelkészítő foglalkozást tartottak. 

 

XIII. Tímár László Tanulmányi Emlékverseny és Esettanulmányi Megoldó Verseny 

 

 A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara idén 13. alkalommal 

rendezte meg február 22-24. között a Tímár László Tanulmányi 

Emlékversenyt és Esettanulmányi Megoldó Versenyt. 

A három napos versenyen hallgatói csapatok mérték össze tudásukat 

egy valós vállalati eset megoldásában, majd szakmai zsűri előtt 

ismertették eredményeiket.  A zsűri a Pannon Egyetem oktatóiból, 

korábban sikeres versenyzőkből, végzett hallgatókból és vállalatok vezetőiből állt. A verseny célja a Pannon 

Egyetem Gazdaságtudományi Kar tehetségmenedzsment programjához illeszkedően az esettanulmány 

módszer terjesztése és népszerűsítése, melynek köszönhetően a hallgatók elméleti tudásukat a 

gyakorlatban is próbára tehetik. Külön kiemelendő, hogy a versenyen határon túli honfitársaink Erdélyből is 

részt vettek.  



 

JÖN, JÖN, JÖN 

 

Közigazgatás-fejlesztési konferencia 

 

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán 2014. április 3-án kerül megrendezésre a PARTNERSÉGI 

PROGRAM ÁROP-1.1.26-2013-2013-0001 projekt keretében meghirdetett egyetemi pályázat díjátadója és 

kerekasztal beszélgetés Közigazgatás szerepe a vállalkozások versenyképességének javításában témában. 

 

Dr. Kosztyán Zsolt Tibor habilitációja 

 

Dr. Kosztyán Zsolt Tibor habilitációjának nyilvános részére 2014. április 4-én kerül sor, melynek során A 

projekttervezési módszerek kihívásai címmel tanórai, majd azt követően Projekt Expert System Fact or 

Fiction? címmel tudományos előadást tart.  

A nyilvános vita pontos időpontja és helyszíne: 2014. április 4. (péntek) 12.00 óra, A épület A 02 terem. 

 

Papp Zsófia Márta PhD értekezésének nyilvános vitája 

 

Papp Zsófia Márta PhD értekezésének nyilvános vitájára szintén 2014. április 4-én kerül sor. Az értekezés 

címe: Úton a versenyképes desztináció felé.  

A nyilvános vita pontos időpontja és helyszíne: 2014. április 4. (péntek) 15:00 óra, A épület A/8-as terem. 

 

Ismét megrendezésre kerül a Világjáró Klub – Keszei Csaba: Balatontól a Bajkál-tóig 

 

A Központi Kollégium olvasótermében 2014. április 8-án, kedden 19.00 órai kezdettel Keszei Csaba (Villa 

Múzsa, üzletvezető) tart fényképes élménybeszámolót Balatontól a Bajkál-tóig címmel. 



 

Tudásmenedzsment kurzus 

 

A romániai Közgazdaságtudományi Egyetem professzora, Prof. Dr. Constantin Bratianu 

április 7-11 között Tudásmenedzsment címmel kurzust tart, melyet mesterszakos 

hallgatóink 6 kreditért vehetnek fel. 

 

 

 

PEN Hackathon 

 

Nagykanizsán 2014. április 11-12-én kerül megrendezésre az első nemzetközi Hackathon, ahol magyar és 

angol nyelvű szekciókba várják a hallgatók jelentkezését. 

A „Hackathon-in-a-Box – a kreatív ötletgyár” versenysorozat koncepciója az, hogy a tehetségeket 

legegyszerűbb ott keresni, ahol tanulnak. Ezért a rendezvények 4 vidéki és 2 budapesti egyetemen kerülnek 

lebonyolításra, az üzleti életből érkező támogatók és szponzorok segítségével. 

 

Pannon Egyetem Tavaszi Tudományos Diáknap 2014 

 

A Pannon Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa az Egyetem valamennyi Karának, Intézeti Tanszékeinek, 

képzési helyeinek támogatásával életre hívta a Tavaszi Tudományos Diáknap nevű rendezvényt, amely 

2014. április 22-én kerül megrendezésre. A Gazdaságtudományi Kar felhívása az alábbi linken érhető el:  

http://wiki.gtk.uni-pannon.hu/mediawiki_hu/images/3/38/%28kari_felh%C3%ADv%C3%A1s%29.pdf 

 

Fiatal Közgazdászok Országos Találkozója (FIKOT) 

 

2014. április 25-27. között kerül megrendezésre a Fiatal Közgazdászok Országos Találkozója (FIKOT) 

Zalaegerszegen. Az érdekes szakmai programok mellett a rendezvény kiváló lehetőséget biztosít a 

közgazdász szakma legújabb eredményeinek megismerésére és a kapcsolatépítésre. 

Helyszín: Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 18/A 

Időpont: 2014. április 25-27. 

Részvételi díj MKT tagoknak: 12.000 Forint 



 

Pályázati felhívás PhD hallgatók számára 

 

Az Erős Gyula Alapítvány 2014. évre első alkalommal pályázatot hirdet nappali tagozatos PhD képzésben 

résztvevő hallgatók számára nemzetközi pénzügyi és/vagy gazdaságpolitikai témájú szakmai konferencián 

való részvétel költségtámogatására címmel 1000, 600, ill. 400 € értékben.  

Az Alapítvány pályázati felhívása az alábbi linken érhető el: 

http://www.erosgyulaalapitvany.hu/palyazat2014.html 

 

V. Báthory-Brassai Konferencia 

 

2014. május 21-22-én kerül megrendezésre az 5. Báthory-Brassai Konferencia, melynek alcíme: Kárpát-

medencei (magyar) versenyképesség, ide értve annak minden kemény és puha tényezőjét multidiszciplináris 

megközelítésben, a gazdasági, műszaki, tudományos feltételektől, a társadalmi, oktatási, demográfiai, 

lélektani, és nem utolsó sorban nemzettudati hatásokig. 

A konferenciára előadók és érdeklődők jelentkezését várják. 

A konferenciáról további információ itt olvasható: http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/5-

bathory-brassai-konferencia/ 


