
 

 

 



 

 
 

Kari Tanácson történt 

Minőségügyi szakirányú továbbképzési szakok képzésének indítása 

Nagykanizsán 

A Kari Tanács megtárgyalta a Minőségügyi szakközgazdász-, a Minőségügyi szakmérnök-, 

valamint a Minőségügyi szakmenedzser, Mester szintű minőségügyi szakmérnök, Mester 

szintű minőségügyi szakközgazdász, Mester szintű minőségügyi szakmenedzser szakirányú 

továbbképzési szakok képzésének indítási kérelmét levelező tagozaton, magyar nyelven, 

nagykanizsai telephelyen és az előterjesztési anyag alapján elfogadta azt. 

Felsőoktatási szakképzési szakok záródolgozat készítésének rendje 

A Kari Tanács megtárgyalta a Felsőoktatási szakképzési szakok záródolgozat készítésének a 

rendjére tett javaslatot és az írásos előterjesztés alapján elfogadta azt. Hivatkozás 

  



 

 
 

Az elmúlt időszak hírei, eseményei 

Magyar Érdemrend Lovagkereszt Polgári Tagozat kitüntetés Dr. Halmai Péter 
részére 

Az európai integráció makroökonómiája és a strukturális 

reformok gazdaságtana területén elért eredményei, jelentős 

nemzetközi kereskedelmi és agrárközgazdaságtani kutatásai, 

valamint oktatásfejlesztési és szakmai közéleti tevékenysége 

elismeréseként dr. Halmai Péter Tamás egyetemi tanárnak, a 

közgazdaság-tudomány doktorának, a Közgazdasági Intézet 

igazgatójának, Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára Áder 

János, köztársasági elnök nemzeti ünnepünk, az 1848/49-es 

forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából Magyar 

Érdemrend Lovagkereszt Polgári Tagozat kitüntetést 

adományozott. 

A kitüntetéshez Professzor Úrnak szívből gratulálunk! 

 

V. Harsányi János Gazdasági és Menedzsment Szakmai Konferencia 

A Harsányi János Szakkollégium 2015. március 20-21-én rendezte az V. 

Harsányi János Gazdasági és Menedzsment Szakmai Konferenciát. Az 

előadáson Dr. O. Kovács Zoltán (PE-GTK), Csillag Zsolt (PE-MIK) és Szalai 

Szabolcs (Mortoff) egy kerekasztal beszélgetés keretében a BIG DATA 

témakörébe kalauzolta el a közönséget. A konferencia további részében 

érdekes előadások hangzottak el a pénzügy és számvitel, a marketing és 

a humán erőforrás témaköreiben. 

  

http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/magyar-erdemrend-lovagkereszt-polgari-tagozat-kituntetes-dr-halmai-peter-reszere/
http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/magyar-erdemrend-lovagkereszt-polgari-tagozat-kituntetes-dr-halmai-peter-reszere/
http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/v-harsanyi-janos-gazdasagi-es-menedzsment-szakmai-konferencia/


 

 
 

Nemzetközi Délután 2015 

2015. március 11-én hatodik alkalommal került megrendezésre a Nemzetközi Délután a 

Marketing és Nemzetközi Kapcsolatok Központ szervezésében. Az eseményre minden évben 

nemzetközi előadók is érkeznek, akik szakterületükről vagy nemzetközi tapasztalataikról 

tartanak előadást. Idén az előadók között volt Dr. Margaret A. Thompson az amerikai 

Clayton State University-ről, Dr. Noëlle O’Connor a Limerick Institute of Techology 

intézményből, Írországból, Max Gebhart az Amerikai Nagykövetségről, valamint a Karról Dr. 

Betsabé Pérez Garrido. 

Az egyetem külföldi hallgatói bemutatkozó előadásokat és ételkóstolót tartottak. A 

programot Dr. Kovács Zoltán megbízott dékán nyitotta meg köszöntőjével és Dr. Dirk-Jan 

Kamann professzor úr moderálta. 

Idegen nyelvű állásinterjúra felkészítő kurzus 

2015 februárjában az Idegen nyelvi képzési 

rendszer fejlesztése a Pannon Egyetemen 

című projekt keretében a Kar Idegen nyelvű 

állásinterjúra felkészítő kurzust szervezett 

hallgatóinak angol és német nyelven. A 

kurzusra 20 hallgató jelentkezett. A résztvevő 

hallgatók 20-20 órán keresztül angol és 

német nyelvű tréningeken vettek részt, 

melyek során képzett nyelvtanárok készítették fel őket az idegen nyelvű állásinterjúra. Az 

angol nyelvű tréninget Szücs-Jankó Dóra, míg a német nyelvű kurzust Fekete-Stáhl Ágota 

tartotta. A kurzus során az idegen nyelvű tréningek mellett öt alkalommal vállalati 

szakemberek tartottak előadásokat tapasztalataikról, majd hasznos tanácsokkal látták el a 

hallgatókat az álláskereséssel és az állásinterjúra történő felkészüléssel kapcsolatban. 

http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/idegen-nyelvu-allasinterjura-felkeszito-kurzus-2/


 

 
 

A kurzus végén a résztvevők a szakemberek által kiírt fiktív állásokat megpályázva, 

próbainterjúkon vettek részt márciusban, hogy ez által a gyakorlatban is kipróbálják a kurzus 

során szerzett ismereteket és megszerezzék első állásinterjú tapasztalatukat. 

A kurzuson résztvevő vállalati szakemberek szakterületenként: 

 Emberi erőforrások: Fejérdi Ildikó – HR vezető, JOST Hungária Bt. 

 Nemzetközi gazdálkodás: Bihari Katalin – vezető tanácsos, Külügyminisztérium, 

Észak-Amerikai Főosztály 

 Pénzügy-számvitel: Kakuk Béla – ügyvezető igazgató, UCMS Hungary Kft. 

 Turizmus: Lamperth Judit – turisztikai szakértő 

 Vezetés-szervezés: Szável Krisztián – HR vezető, Bourns Kft. 

Munkaerő Toborzó Előadás – KPMG Hungária Kft. 

A KPMG Hungária Kft. 2015. március 5-én tartotta munkaerő toborzó előadását, amelyben 

arról számolt be, hogy a cég Audit részlegére 45, elsősorban pénzügy és számvitel alapszakon 

utolsó éves és számvitel mesterszakon végzett munkatársat keresnek szeptembertől. 

A KPMG 1989-ben nyitotta budapesti irodáját, elsőként a kelet-közép-európai régióban. A 

cég ma Magyarország egyik vezető könyvvizsgáló, adó- és üzleti tanácsadó társasága. Széles 

körű adó- és üzleti tanácsadási szolgáltatásokat nyújt magyar és multinacionális társaságok, 

kormányzati szervek és a külföldi befektetők számára. Iparág specifikus szolgáltatásokat 

kínálnak többek között a pénzügyi szolgáltatások, a telekommunikáció, az energia és 

közműszolgáltatások, a kormányzat, az infrastruktúra, az ingatlanpiac és a turizmus terén. 

  

http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/munkaero-toborzo-eloadas-kpmg-hungaria-kft/


 

 
 

„… mert utazni élvezet!” – Kovács Anita vendégelőadása a GTK-n 

2015. március 9-én Kovács Anita, az egyetem egykori 

hallgatója, jelenleg a Robinson Tours kiutazási menedzsere 

előadást tartott az utazási irodákról. A résztvevők 

megtudhatták milyen menedzsment munka húzódik a 

Robinson Tours -… mert utazni élvezet!- szlogenje mögött, 

hogyan áll össze a kínálati paletta és mivel foglalkozik egy 

kiutazásért felelős vezető. 

Amerikai MBA hallgatók látogattak Karunkra egy tanulmányút keretében 

2015. március 9. és 11. között Dr. 

Margaret Thompson vezetésével MBA 

hallgatók látogatták meg Karunkat az 

amerikai Clayton State University 

intézményből. A csoport látogatást tett a 

Continental veszprémi egységében, a 

Herendi Porcelángyárban, valamint 

városnézésen vett részt Veszprémben és 

Balatonfüreden. Március 11-én a II. Amerikai-Magyar Prezentációs napon a Clayton State 

University és a Gazdaságtudományi Kar hallgatói –rendhagyó módon- közös prezentációikat 

adták elő gazdasági témákban. A látogatók programját Komlósi Edit szervezte. 

2015. március 12-én a Gazdaságtan alapjai II. tantárgy hallgatói 17 üzleti-, gazdasági 

témában tartottak angol nyelven előadást a IX. Prezentációs Napon. A szakmabeliekből álló 

értékelő bizottság Molich Kitti és Stefán Ádám prezentációját tartotta a legjobbnak, 

melynek címe: The North-Korean economy: Behind the curtain. A legjobb előadónak Mohlasz 

Anita bizonyult. Az első három helyezett értékes könyvajándékban részesült. 

  

http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/%e2%80%9e%e2%80%a6-mert-utazni-elvezet%e2%80%9d-kovacs-anita-vendegeloadasa-a-gtk-n/


 

 
 

Világjáró Klub – “Rizs, sajt, chili” – etnobiológusként Bhutánban 

2015. március 11-én ismét megrendezésre került a Világjáró Klub – 

Fényképes élménybeszámoló a Központi Kollégiumban Rizs, sajt, 

chili – etnobiológusként Bhutánban címmel Varga Anna, ökológus-

etnobiológus előadásában. Bhután magával ragadó természeti 

környezete, változatos élővilága, gyéren lakott, érintetlen tájai, 

földműves hagyományai és az itt lakók évszázadok során kifejlődött 

buddhista szemlélete sok laikust és szakembert vonzanak. Anna 

Bhutánban vett részt egy etnobiológiai konferencia szervezésében, s 

utazási élményeit lenyűgöző fényképeken örökítette meg. Az est 

folyamán személyes történeteken keresztül osztotta meg kint szerzett tapasztalatait, 

miközben észrevétlenül az etnobiológia módszereibe és eredményeibe is beavatta az 

érdeklődőket. 

Marketing Challenge Day – Marketing verseny középiskolásoknak 

2015. március 12-én a Pannon Egyetem 

Gazdaságtudományi Kara Marketing 

Challenge Day címmel marketing versenyt 

rendezett középiskolások számára. A 

verseny két fordulóban zajlott, melyre 

összesen 5 iskolából 25 diák érkezett. Az 

első fordulóban marketinggel kapcsolatos 

tesztkérdéseket kaptak a csapatok. A 

kérdések a marketinggyár termékeivel és a marketing szakma érdekességivel foglalkoztak. A 

második fordulóban a csapatok egy kidolgozandó feladatot kaptak, amely egy veszprémi 

rendezvény megszervezéséhez kapcsolódott, majd a megoldást egy szakmai zsűrinek kellett 

bemutatniuk. 

http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/vilagjaro-klub-%e2%80%9crizs-sajt-chili%e2%80%9d-etnobiologuskent-bhutanban/
http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/marketing-challenge-day-marketing-verseny-kozepiskolasoknak-2/


 

 
 

A zsűri tagjai: Dr. Veres Zoltán egyetemi tanár, a Marketing Intézeti Tanszék vezetője, Dr. 

Bátor Attila egyetemi docens, a Marketing Intézeti Tanszék oktatója, Pethő Beáta a Haribo 

Hungária Kft. marketing menedzsere és Hargitai Dávid Máté a Marketing Intézeti Tanszék 

PhD hallgatója. 

A Marketing Challenge Day nyertese a Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű 

Idegenforgalmi Szakközépiskola Market-mixers nevű csapata lett. 

  



 

 
 

Jön, jön, jön 

Világjáró Klub- Törökország- a Napkelet földje 

2015. április 15-én ismét megrendezésre 

kerül a Világjáró Klub- Fényképes 

Élménybeszámoló a Központi Kollégium 

földszinti tanulójában (8200 Veszprém, 

Egyetem u. 12.). A Törökország- a 

Napkelet földje című előadást Simon 

Piroska, a Kaposvári Egyetem Művészeti 

Karának egyetemi docense tartja. 

Piroska egy esztendeig oktatott főállásban a Sitki Kocman Mugla Egyetemen, s eközben 

beutazta egész Anatóliát. Az Ázsia és Európa határán fekvő félsziget civilizációs öröksége 

páratlan kincseket rejt, melyek felkutatására talán egy élet is kevés lenne. Piroska 

művelődéstörténészként elsősorban a görög-római emlékekről mesél majd nekünk, de szó 

lesz kulturális különbségekről, ünnepekről, szokásokról és természetesen gasztronómiai 

finomságokról is. A szervezők mindenkit sok szeretettel, limonádéval és török édességgel 

várnak! 

Bővebb információ az alábbi linken érhető el: https://www.facebook.com/VilagjaroGTK 

Impresszum: 

Felelős kiadó: Dr. Kovács Zoltán mb. dékán 

Fekete-Stáhl Ágota: szerkesztő 

Szalainé Szeili Katalin: szerkesztő 

Kohlrusz Gábor: informatikai támogatás  

Turcsányi Nikolett: demonstrátor 

https://www.facebook.com/VilagjaroGTK

