
 

 



 

 

KARI TANÁCSON TÖRTÉNT 

 

A 2014. március 19-i Kari Tanács Dékáni tájékoztatójában Dr. Szabó Lajos dékán úr a Gazdaságtudományi 

Kar fontos eseményeiről, történéseiről számolt be: Karunk tárgyalásokat folytat a veszprémi és Veszprém 

környéki középiskolák igazgatóival, amelyek célja szakmai együttműködési megállapodások létrehozása.  

Dékán úr újabb környékbeli vállalatokkal való együttműködési megállapodásokkal is szeretné bővíteni a Kar 

külső kapcsolatait, jelenleg több céggel is megbeszéléseket kezdeményezett.  

 

Megválasztották az Álláspályázatokat Elbíráló Bizottság tagjait 

A Kari Tanács Dékán Úr javaslatára az alábbi Álláspályázatokat Elbíráló Bizottságot választotta meg:  

Elnök: Dr. Gaál Zoltán egyetemi tanár 

Tagok: Dr. Fehérvölgyi Beáta, fejlesztési ügyekért felelős dékánhelyettes  

 Vincze Péter, a Gazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke 

 

Oktatási ügyek – Tantervmódosítások 

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

értelmében az alábbi tantervek módosultak: 

 Emberi erőforrások magyar nyelvű alapképzési szak  

 Műszaki menedzser magyar nyelvű alapképzési szak 

 Turizmus-vendéglátás angol nyelvű alapképzési szak  

 Turizmus-vendéglátás magyar nyelvű alapképzési szak  

 

 Logisztikai menedzsment magyar nyelvű mesterképzési szak 

 Számvitel magyar nyelvű mesterképzési szak  

 Turizmus-menedzsment magyar nyelvű mesterképzési szak  

 

Felosztásra kerültek az intézeti pénzügyi keretek 

A Kari Tanács megtárgyalta az intézeti pénzügyi keret második félévre vonatkozó felosztását. A határozat 

értelmében az intézetek számára az összegek átvezetésre kerültek. 

http://moodle.gtk.uni-pannon.hu/mod/resource/view.php?id=27457
http://moodle.gtk.uni-pannon.hu/mod/resource/view.php?id=27459
http://moodle.gtk.uni-pannon.hu/mod/resource/view.php?id=27463
http://moodle.gtk.uni-pannon.hu/mod/resource/view.php?id=27463
http://moodle.gtk.uni-pannon.hu/mod/resource/view.php?id=27462
http://moodle.gtk.uni-pannon.hu/mod/resource/view.php?id=27466
http://moodle.gtk.uni-pannon.hu/mod/resource/view.php?id=27471
http://moodle.gtk.uni-pannon.hu/mod/resource/view.php?id=27472


 

Módosult az IT Services Hungary Kft-vel kötendő együttműködési megállapodás 

Az IT Services Hungary Kft-vel kötendő együttműködési megállapodást a Kari Tanács, valamint ezt követően 

a Szenátus is elfogadta. Az együttműködési megállapodás aláírása folyamatban van.  



 

 

AZ ELMÚLT IDŐSZAK HÍREI, ESEMÉNYEI 

 

Tanulmányi kirándulás az AUDI Hungária Motor Kft-nél 

2014. március 4-én a Logisztikai menedzsment, a Vezetés és 

szervezés mesterszakos, valamint a Gazdálkodási és 

menedzsment, az Alkalmazott közgazdaságtan, az Emberi 

erőforrások és a Műszaki menedzser alapképzési szakos hallgatók 

a Marketing és Nemzetközi Kapcsolatok Központ szervezésében 

Pató Gáborné Dr. Szűcs Beáta tanárnő és Dr. Dirk-Jan F. Kamann 

professzor úr vezetésével szakmai tanulmányi látogatáson vettek 

részt az AUDI Hungária Motor Kft-nél. 

 

Vicze Gábor PhD. hallgató értekezésének munkahelyi vitája 

2014. március 5-én Vicze Gábor a Pannon Egyetem Gazdálkodás-és Szervezéstudományok Doktori Iskola 

doktorjelöltjének nyilvános munkahelyi vitájára került sor Egy innovatív, tudásalapú iparág elemzése: egy 

magyarországi vezetési tanácsadás története, jelen és jövője címmel. 

 

Országos Esettanulmányi Verseny 2014 

Az Országos Esettanulmányi Verseny 2014. március 8. és 10. között került megrendezésre a Budapesti 

Corvinus Egyetem szervezésében. A versenyen 15 élvonalba tartozó egyetem/főiskola csapata mérte össze 

tudását. A Pannon Egyetem csapata a sorsoláson a C csoportba került a Széchenyi István Egyetemmel, a 

Nyugat-Magyarországi Egyetemmel, a Central Europe University-vel és a Miskolci Egyetemmel együtt. Az 

esettanulmányi verseny feladata a szekszárdi Heimann Borászat fejlődési lehetőségeinek kidolgozása volt. 

A döntőbe ugyan nem sikerült bejutnia a csapatnak, az erős mezőnyben azonban helyt tudtak állni.  

 

A Kar nevében gratulálunk a csapat tagjainak: Simon Nikolettnek, Csanaky Zoltánnak, Hazuga 

Richárdnak és Urbán Ákosnak, valamint Hargitai Dávid Máténak, a csapat felkészítőjének.  

További tanulmányaikhoz, tudományos munkájukhoz sok sikert kívánunk! 

http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/tanulmanyi-kirandulas-az-audi-hungaria-motor-kft-nel/
http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/orszagos-esettanulmanyi-verseny-2014/


 

 

Világjáró klub-100 nap északon 

 

 

American-Hungarian Presentation Day & International Afternoon 

2014. március 12-én a ”B” épület konferenciatermében egy nemzeteken 

átívelő prezentációs nap került megrendezésre, melyen egyetemünk hallgatói 

mellett a Clayton State University hallgatói is előadást tartottak. A szoros 

időbeosztásnak köszönhetően rengeteg témába nyerhettünk betekintést. Az 

előadások után a Nemzetközi délután keretében a különböző nemzetiségű 

hallgatók megismerkedhettek az amerikai egyetem működésével, az előadó 

professzorok nemzetközi tapasztalataival. 

 

2014. március 11-én, a Központi Kollégium olvasótermében Lantos 

Gábor újságíró tartott előadást 100 nap északon címmel az 

érdeklődők számára. A rádióból is jól ismert szerző rendkívül izgalmas 

élménybeszámolót tartott kalandjairól. Beszámolóját a hallgatóság 

nagy érdeklődéssel fogadta. A Világjáró Klub tevékenysége már a 

facebookon is követhető: https://www.facebook.com/VilagjaroGTK 

http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/american-hungarian-presentation-day/
https://www.facebook.com/VilagjaroGTK


 

 

Önkormányzatok szerepe a helyi gazdaságfejlesztésben 

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar és a Magyar Közgazdasági Társaság Veszprém Megyei 

Szervezete és Ifjúsági Bizottsága szervezésében 2014. március 17-én részt vehettek az érdeklődők a 

Veszprém Városi Polgármesteri Hivatal kabinetfőnökének, Józsa Tamásnak az Önkormányzatok szerepe a 

helyi gazdaságfejlesztésben címmel tartott előadásán.  

 

Esettanulmányi Klub – Esettanulmányi tréning 

Az Esettanulmány Klub és a Magyar Közgazdasági Társaság Veszprém Megyei Szervezet Ifjúsági Bizottság 

(MKT IB Pannon) 2014. március 27-én esettanulmányi tréninget tartott Mert nekünk ez a hobbink… avagy, 

hogyan csökkenthető a dolgozók túlterheltsége kiemelkedő lelkesedés és elkötelezettség közepette? 

címmel. Az esettanulmányt Dr. O. Kovács Zoltán állította össze és mutatta be a jelenlévők számára. A 

hallgatók betekintést nyerhettek egy külföldi vállalat magyarországi leányvállalatának mindennapi 

működésébe, ezt követően pedig hasznos és konkrét javaslatokkal álltak elő arra vonatkozóan, hogyan 

lehetne megtalálni a munkahely-család közötti egyensúlyt.  

 

http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/onkormanyzatok-szerepe-a-helyi-gazdasagfejlesztesben/
http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/esettanulmany-club-esettanulmany-trening/


 

 

JÖN, JÖN, JÖN 

 

Fiatal Közgazdászok Országos Találkozója 2014 

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

Zalaegerszegen. A részvételi díj a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) és az MKT Ifjúsági Bizottság (MKT 

IB) tagjai számára 12.000 Ft, a tagsággal nem rendelkezőeknek pedig 25.000 Ft. Az MKT IB Pannon további 

kedvezményt biztosít azon hallgatók számára, akik az MKT IB tagjai is egyben; a konferencián résztvevők 

utazási költségét a jegy ellenében megtérítik. 

 

Meghívó Bogdány Eszter PhD. értekezésének munkahelyi vitájára 

A Pannon Egyetem Gazdálkodás-és Szervezéstudományok Doktori Iskolája meghívja Önt Bogdány Eszter 

PhD. értékezésének nyilvános vitájára, melynek címe: Átadni tudni kell! Tulajdon és vezetői szerep 

átadása hazai kis-és középvállalkozásokban. 

A munkahelyi vita helye és időpontja: A épület, Kari Könyvtár (A/204) 2014. április 28. (hétfő) 1600 óra 

 

Innovatív kezdő vállalkozások mentorálása 

A Start-up vállalkozások gyakran szembesülnek azzal a problémával, hogy hiába van egy megvalósításra 

alkalmas ötletük, hiába rendelkeznek egy vállalkozás elindításához szükséges tőkével, a vállalkozás 

életpályájának kezdeti szakaszán olyan megválaszolatlan kérdéseik és megvalósítási gondjaik akadnak, 

melyek megoldása egy tapasztalt tanácsadó nélkül szinte lehetetlennek tűnik. A Nemzeti Innovációs Hivatal 

Innovatív kezdő vállalkozások mentorálása elnevezésű programja a fenti problémára megoldást találva, 

segíti az innovatív kezdő vállalkozók és a tapasztalt szakemberek egymásra találását, ezáltal az innovációs 

tartalommal rendelkező vállalkozási ötletek, elképzelések megvalósítását. A program lehetőségeiről, a 

jelentkezés módjáról az alábbi linken tájékozódhat:  

http://www.nih.gov.hu/innovacios/go-nno/go-nno-portal 

http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/innovativ/
http://www.nih.gov.hu/innovacios/go-nno/go-nno-portal


 

Unilever Future Leaders Program friss diplomásoknak 

Az Unilever Future Leader Programba alap- és/vagy mesterszakon végzett közgazdászok és mérnökök 

jelentkezését várják, akik magas szintű angol nyelvtudással, vezetői ambícióval rendelkeznek, és nyitottak a 

kereskedelmi és marketing, valamint a termelési folyamatok minél teljesebb körű megismerésére. 

Jelentkezési határidő: 2014. április 30. 

További információk: www.unilever.hu/karrier 
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http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/unilever-future-leaders-program-friss-diplomasoknak/
http://www.unilever.hu/careers-jobs/

