
  



 

 

Kari Tanácson történt 

 
Oktatási Ügyek – Tantervmódosítások 

 
Alap és mesterképzési szakos tantervek módosításáról határozott a Kari Tanács. Ezen 

határozatok értelmében az alábbi tantervek módosultak: 

 

 Alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak 

 Emberi erőforrások alapképzési szak 

 Gazdálkodás és Menedzsment alapképzési szak 

 Gazdálkodás és Menedzsment angol nyelvű alapképzési szak 

 Műszaki Menedzser alapképzési szak 

 Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak 

 Pénzügy és számvitel alapképzési szak 

 Turizmus-vendéglátás alapképzési szak 

 Turizmus-vendéglátás angol nyelvű alapképzési szak 

 

 Közgazdasági elemző mesterképzési szak 

 Közgazdasági elemző angol nyelvű mesterképzési szak 

 Logisztikai Menedzsment mesterképzési szak 

 Master of Business Administration mesterképzési szak 

 Műszaki Menedzser mesterképzési szak 

 Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak 

 Számvitel mesterképzési szak 

 Turizmus- menedzsment mesterképzési szak 

 Turizmus- menedzsment angol nyelvű mesterképzési szak  

 Vezetés és szervezés mesterképzési szak 

 

 



 

Együttműködési megállapodás a Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási 
Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskolával 

 
A Kari Tanács megtárgyalta a Pannon Egyetem és a Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási 

Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola között kötendő együttműködési megállapodás 

tervezetét, amit a Kari Tanács egyöntetűen megszavazott és a Szenátus elé terjesztett.  

 

Betöltésre került a kiírt adjunktusi állás 

 
A korábban kiírt adjunktusi munkakörbe a Kari Tanács 

Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória pályázatát fogadta 

el. A tanárnő előzőleg a Kaposvári Egyetem oktatója 

volt. Kutatási területe a terület- és településfejlesztés, 

illetve a vidékfejlesztés. Ezen belül is a leghátrányosabb 

helyzetű kistérségek (LHH) fejlesztési lehetőségei, a 

helyi gazdaságfejlesztés, a tudás transzferálása, illetve 

soft innováció terjesztése a régióban. 

  



 

Az elmúlt időszak hírei, eseményei 

 
Üzleti Szimulációs Verseny középiskolásoknak a Gazdaságtudományi Karon 

 
A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara Üzleti Szimulációs Versenyt rendezett 

középiskolások számára 2014. május 29-én, melyre összesen hat középiskolából 42 diák 

jelentkezett. A verseny során a vállalatvezetés gyakorlati kihívásaival ismerkedhettek meg a 

diákok. Gratulálunk a csoportnyerteseknek:  

 a szombathelyi Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és 

Kollégium csapatának,  

 a pécsi PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola csapatának, 

valamint  

 a különdíjas Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola csapatának. 

Az eseményen készült képek megtekinthetők itt: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153389795108539.1073741852.63111543

538&type=3 

 

Ünnepélyes végzős faültetés 
 
A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara 2014. június 19-én hagyományteremtő 

jelleggel ünnepélyes keretek között faültetést szervezett a végzős hallgatók számára, az A 

épület parkjában. Az elültetett fa jelképezi az évfolyam összetartását, az egyetemhez való 

kötődését. A rendezvényen beszédet mondott Dr. Szabó Lajos dékán úr és Vincze Péter, a 

Gazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke. Dékán úr beszédében 

elmondta, hogy a fa ágai jelképesen az itt végzett hallgatókat szimbolizálják.  Lesz olyan ág, 

amely a fa tetejére jut, és lesz olyan, amely kicsit lejjebb helyezkedik el. Lesz olyan, amely a 

napfényes oldalra kerül, élvezi vagy tűri a napot, és lesz, amely az árnyékban marad, vagy az 

árnyékot kedveli. Nem is az a fontos, hogy ki hova kerül, hanem legyen öröme abban, amit 



 

és ahol csinál! Noha a fa ágai különböző irányba nőnek, mégis együtt alkotják a koronát. A fa 

törzse, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara örökre összeköti az itt végzetteket. 

Az eseményen készült fotók megtekinthetők itt: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153454369063539.1073741853.63111543

538&type=3 

 

Karrier és nyílt nap a Gazdaságtudományi Karon 

 
A Gazdaságtudományi Kar 2014. július 3-án Karrier és Nyílt Napot tartott a felvételi előtt álló 

érdeklődők számára A rendezvényt idén is nagy érdeklődés kísérte, sok felvételiző látogatott 

el hozzánk, hogy egy utolsó megerősítést kapjon a sorrendmódosítási határidő előtt.  

Dr. Csizmadia Tibor dékánhelyettes ismertette a kar által kínált lehetőségeket, Dr. Gaál 

Zoltán lelkesítő előadásában meggyőzően érvelt a PE-GTK mellett. Balassa László, a WING 

Zrt. bevásárlóközpont igazgatója, karunk öregdiákja beszélt egyetemi éveiről, karrierjéről, 

munkatapasztalatairól, Dr. Alan Clarke pedig a kar által kínált nemzetközi lehetőségeket 

emelte ki. Az eseményen készült fotók itt tekinthetőek meg:  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153474644318539.1073741854.63111543

538&type=3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dr. Betsabé Perez Garrido és Dr. Sebrek Szabolcs nyerték a legjobb cikkért 
járó díjat  

 
A 2014. június 25-27-én Szlovéniában 

megrendezett MakeLearn konferenciára karunk 

oktatói, Dr. Betsabé Perez Garrido és Dr. 

Sebrek Szabolcs küldték be cikküket, melyben a 

vállalatok innovációs stratégiáját vizsgálják. 

Kutatásukban arra fókuszáltak, hogy az adott 

vállalat zárt, félig nyitott, vagy teljesen nyitott 

innovációs stratégiát folytat-e. A nyitottság fokának a vizsgálata egy viszonylag új terület a 

szakirodalomban, és így hozzáadott értékkel bír a stratégiai és tudásmenedzsment területén. 

A közel 200 résztvevő publikáció közül munkájukkal a legjobb cikkért járó elismerést nyerték 

el. 

 

Hallgatóink sikere a Logisztikai Csapatbajnokságon 

 
A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek 

Klubja országos szintű Logisztikai 

Csapatbajnokságot hirdetett, melyen a 

Pannon Egyetem Cool-Log Ó nevű csapata 

III. helyezést ért el, emellett a Grundfos 

különdíját is elvihették a legjobb gyártási 

megoldás készítéséért. A verseny célja a 

tehetséggondozás és a verseny nyújtotta 

élmény által a szakmai kötődés kialakítása volt. A csapat tagjai Jelasics Klaudia, Koós 

Veronika, Simon Nikolett és Tóth Viktória a Gazdaságtudományi Kar hallgatói, Szili László 

pedig a Műszaki Informatikai Kar hallgatója.  

A csapatnak és felkészítő tanáruknak, Dr. Kovács Zoltánnak ezúton is gratulálunk és további 

sok sikert kívánunk! 



 

Hallgatónk nyerte meg a II. Clementine Diplomakupát 

 
A Clementine Consulting csapata által 

meghirdetett II. Clementine Diplomakupán 

karunk hallgatója, Urbán Ákos első helyezést 

ért el.  Hallgatónknak és felkészítő tanárainak, 

Sasné Dr. Grósz Annamáriának és Hargitai 

Dávid Máténak ezúton is gratulálunk a kiváló 

eredményhez.  

Urbán Ákos beszámolója az alábbi linken tekinthető meg: http://blog.gtk.uni-

pannon.hu/wordpress_hu/hallgatonk-nyerte-meg-a-ii-clementine-diplomakupat/ 

 

Banász Zsuzsanna PhD értekezésének nyilvános vitája 

 
2014. június 18-án Banász Zsuzsanna PhD hallgató értekezésének nyilvános vitáján  

A napelemek elterjedésének makro- és mikroszintű elemzése címmel tartott előadást. Az 

értekezés, a tézisek, valamint a bírálatok és az azokra adott válaszok megtekinthetők a 

Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Titkárságán, valamint az alábbi hálózati 

címen: http://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/ 

 

Neumanné Virág Ildikó PhD értekezésének nyilvános vitája 
 
2014. június 18-án Neumanné Virág Ildikó PhD hallgató értekezésének nyilvános vitáján  

Az integráció hatása az EU tagországok külkereskedelmére – vizsgálatok gravitációs modellel 

címmel tartott előadást. Az értekezés, a tézisek, valamint a bírálatok és az azokra adott 

válaszok megtekinthetők a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Titkárságán 

és az alábbi hálózati címen: http://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/ 

 
 
 
 



 

Raffai Csilla PhD értekezésének nyilvános vitája 
 
2014. június 19-én Raffai Csilla PhD hallgató értekezésének nyilvános vitáján  

Falusi szállásadók innovációs képesség érettségének vizsgálata címmel tartott előadást. Az 

értekezés, a tézisek, valamint a bírálatok és az azokra adott válaszok megtekinthetők a 

Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Titkárságán és az alábbi hálózati 

címen: http://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/ 

 

Gyurácz-Németh Petra PhD értekezésének munkahelyi vitája 

 
2014. június 30-án Gyurácz-Németh Petra PhD hallgató értekezésének munkahelyi vitáján 

Service Delivery Standardidation and Customisation in the Hungarian Hotels címmel tartott 

előadást. Az értekezés, a tézisek, valamint a bírálatok és az azokra adott válaszok 

megtekinthetők a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Titkárságán és az 

alábbi hálózati címen: http://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/ 

 

Bogdány Eszter PhD értekezésének nyilvános vitája 
 
2014. július 3-án Bogdány Eszter PhD hallgató értekezésének nyilvános vitáján Átadni tudni 

kell! Vezető szerep átadás a hazai kis- és középvállalkozásokban címmel tartott előadást.  

Az értekezés, a tézisek, valamint a bírálatok és az azokra adott válaszok megtekinthetők a 

Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Titkárságán és az alábbi hálózati 

címen: http://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/ 

 

Vicze Gábor PhD értekezésének nyilvános vitája 
 
2014. július 3-án Vicze Gábor PhD hallgató értekezésének nyilvános vitáján 

Versenyképességi tényezőkés kitörési lehetőségek a magyar szolgáltató szektorban – az 

üzleti tanácsadás esete címmel tartott előadást. Az értekezés, a tézisek, valamint a bírálatok 

és az azokra adott válaszok megtekinthetők a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori 

Iskola Titkárságán és az alábbi hálózati címen: http://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/ 



 

 

Kiss Judit PhD értekezésének nyilvános vitája 
 
2014. június 20-án Kiss Judit PhD hallgató értekezésének nyilvános vitáján Mátrix-alapú 

logikai projekttervezési keretrendszer címmel tartott előadást.  

Az értekezés, a tézisek, valamint a bírálatok és az azokra adott válaszok megtekinthetők a 

Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Titkárságán és az alábbi hálózati 

címen: http://konyvtar.uni-pannon.hu/doktori/ 

 
Doctor Honoris Causa cím Dr. Bélyácz Iván professzor úrnak 
 

Karunk előterjesztésére az Egyetemi 

Doktori és Habilitációs Tanács 

támogatásával a Szenátus egyhangú 

határozata alapján a Pannon Egyetem 

rektora a legmagasabb egyetemi 

tudományos elismerést, Doctor Honoris 

Causa címet adott át Dr. Bélyácz Iván 

professzor úrnak, tudományos és 

iskolateremtő munkásságának elismeréseként. Dr. Bélyácz Iván a Magyar Tudományos 

Akadémia rendes tagja, az MTA Gazdaság- és Jogtudományok osztályának elnöke.  

A laudációt Dr. Török Ádám, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, karunk professzora 

tartotta. Beszédében három fontos dologra tért ki: Bélyácz Iván tudományos pályafutására, 

oktatói teljesítményére, valamint arra, hogy mit köszönhet karunk Bélyácz Ivánnak. 

Kutatói pályafutása már több mint 40 éve tart, amelyet tudatosan és átgondoltan épített fel. 

Mindvégig a pénzügytannal foglalkozott, eleinte tőkeelmélettel és beruházás-elmélettel, az 

utóbbi években pedig már makro szintű kérdéseket is elkezdett vizsgálni. A ’80-as évek 

közepétől az elsők között volt, aki Magyarországon a modern vállalati pénzügyek kutatásával 

kezdett foglalkozni. Török Ádám professzor úr egy személyes élményt is beleszőtt 

beszédébe: elmondta, hogy egy szakmai beszélgetés során Bélyácz Iván már a 2000-es évek 



 

közepén felhívta a figyelmet a devizahitelezések súlyos kockázataira, jóllehet ezt a problémát 

akkor még nagyon kevesen ismerték fel. Mindezt publikálta is, sajnos a publikációit annak 

idején kevesen olvasták, vagy lehet, hogy olvasták, csak nem vették elég komolyan.  

Oktatói tevékenysége a Pécsi Tudományegyetemhez kötődik. Nagy szerepe volt abban, hogy 

a Pécsi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara az ország egyik legerősebb szakmai műhelyévé 

vált. Bélyácz Iván olyan doktori iskolát alapított, amelynek a kisugárzása meglehetősen 

széles.  

Török Ádám elmondta, hogy amikor a mi egyetemünkön elkezdte a Gazdálkodás- és 

Szervezéstudományi Doktori Iskolát felépíteni, nagyon sokat merített Bélyácz Iván 

tanácsaiból, és nagyon sokat hasznosított abból, amit a pécsi doktori iskola felépítésében és 

a működésénél tapasztalt. Neki köszönhetjük azt is, hogy karunkon nagyon igényes és 

korszerű vállalati-pénzügyiképzés folyik, amihez Bélyácz Iván személyes tanácsaival, valamint 

az általa készített tananyagokkal és tudományos művekkel járult hozzá.  

 

Diplomaátadó ünnepség a Gazdaságtudományi Karon 
 
A Gazdaságtudományi Kar 2014. július 4-én tartotta Diplomaátadó ünnepségét.  

A rendezvényt Dr. Friedler Ferenc rektor úr nyitotta meg, ezt követően Pongrácz Ferenc, az 

IBM ISC Hungary ügyvezető igazgatója köszöntötte végzős hallgatóinkat. Dr. Szabó Lajos 

dékán úr búcsúbeszédében arra buzdította a végzős hallgatókat, hogy döntéseik 

meghozatalában a jó szándék, a tiszta szív vezérelje őket. A tisztesség, becsületesség, kitartás 

olyan értékek, amelyekkel ha felvértezik magukat, bajuk nem eshet, bármilyen nehéz helyzet 

elé is állítja majd őket az élet. Az etikus magatartás az igazi üzletember legfontosabb 

kompetenciája, legyen szó üzleti döntésről vagy magánéletről! Ha ezt a példát követik, akkor 

képesek lesznek hatni másokra, tudnak motiválni embereket, és alkalmasak lesznek 

csapatban dolgozni vagy csapatot vezetni.  

Az ünnepség keretében Dr. Friedler Ferenc rektor habilitált doktori cím adományozásáról 

szóló oklevelet adott át Dr. Kosztyán Zsolt Tibornak, a Kvantitatív Módszerek Intézeti 

Tanszék egyetemi docensének. Dr. Szabó Lajos dékán Gasparetz Andrásnak, a MagiCom Kft. 

ügyvezető igazgatójának Pro Facultate díjat adott át a Kar iránti elkötelezettségéért, karunk 



 

közel három évtizedes támogatásáért, a Tímár László Esettanulmány verseny 

népszerűsítéséért. Iván Katalin ügyvivő szakértő, a Marketing és Nemzetközi Kapcsolatok 

Központ marketing referense kiemelkedő szakmai színvonalú munkájáért Dékáni Dicséret 

elismerő oklevélben részesült. 

A Nagykanizsai Kampusz Diplomaátadó ünnepségén Kovács Tamás Gyula, a Szabadics Zrt. 

vezérigazgatója, a kampusz oktatójaként, hallgatók mentoraként végzett áldozatos 

munkájáért, önzetlen támogatásáért részesült Pro Facultate díjban, Torma Roland, a 

Nagykanizsai Kampusz gazdasági ügyintézője pedig Dékáni Dicséret elismerő oklevelet 

vehetett át, a kampusz alapításától kezdve lelkiismeretesen végzett sokrétű munkájáért. 

 

A kitüntetetteknek szívből gratulálunk! 

 

Összdolgozói értekezlet 
 
2014. július 3-án Dr. Szabó Lajos dékán úr az A épület A/1-es előadójában Összdolgozói 

értekezletet tartott, melyen a Gazdaságtudományi Kart érintő kérdésekről adott 

tájékoztatást. Dékán úr kiemelte a tantervi reformok jelentőségét, valamint tájékoztatót 

adott az elmúlt időszakban létrejött vállalati és középiskolai együttműködésekről.  
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