
Kedves Olvasó!

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának Felvételi 
Hírújságját tartod a kezedben. 

Az október és április között kéthavonta megjelenő hírújság célja, 
hogy a felsőoktatásban továbbtanulni szándékozó középiskolás 
diákokat és szüleiket hasznos információkkal lássa el a felvételi 
eljárással, pontszámítással, s a Pannon Egyetem Gazdaságtudo-
mányi Karának képzéseivel kapcsolatban.
  
Bízunk benne, hogy kiadványunkat hasznosnak találod. Kérdéseidet, 
észrevételeidet a felveteli@gtk.uni-pannon.hu e-mail címre várjuk. 

FELVÉTELI HÍRÚJSÁG
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

PANNON EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

3. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2017. OKTóbER 

Azért, mert…
… szakok és képzések széles választékát kínáljuk, akár duális for-
mában is. 
… képzéseink saját professzoraink szaktudására, továbbá az 
üzleti és a makrogazdasági szférából érkező, gyakorlati tapaszta-
lataikat bemutató szakemberekre épülnek.
… a gazdálkodási alapszakok programját összehangoltuk, ezzel 
biztosítjuk a szakok közötti átjárhatóság lehetőségét.
… kiemelten kezeljük az idegen nyelvű és idegen nyelvi képzést: 
célunk, hogy hallgatóink a diplomaszerzéshez és a későbbi sikeres 
munkavégzéshez megfelelő nyelvtudással rendelkezzenek.

… a nagy létszámú előadások mellett kiscsoportos órák keretében, 
közvetlen hangulatot teremtve, nemzetközi környezetben folyik a 
képzés. Oktatóink és a hallgatók személyesen is ismerik egymást. 
… hangsúlyos szerepet szánunk a tehetségmenedzsmentnek. 
Szakkollégiumaink vannak, tudományos diákköri konferen-
ciát (TDK) szervezünk, hallgatóinkat bevonjuk a karon folyó 
kutatásokba. Tehetség Akadémiát és mentor programot mű-
ködtetünk. 
… jól működő vállalati kapcsolataink révén változatos lehetősé-
geket biztosítunk az egyes szakokon kötelező szakmai gyakorlat 
eltöltésére is.

MIÉRT A PE-GTK? 

HALLGATóINK MONDTÁK RóLUNK 

„Fel sem merült bennem, hogy másik egyetemet válasszak. Számomra a leg-
nagyobb pozitívum, hogy kis létszámú csoportokban hallgathatjuk az előadá-
sokat, és emiatt közvetlen napi kapcsolatot alakíthatunk ki az oktatókkal.”

(Horváth Virág - Nemzetközi gazdálkodási alapszak,
Logisztikai menedzsment mesterszak)

„A gyakorlatból merített órákon mély és egyben sokrétű tudásra tettem 
szert, amelyet sikerrel tudtam alkalmazni az esettanulmányi versenyeken, 
országos szakmai versenyeken és különösen a gyakornoki időm alatt.”

(Osvald Arnold – Gazdálkodási és menedzsment alapszak)

„A PE-GTK kiváló lehetőségeket kínál a hallgatók számára. Ösztöndíj-
programokkal lehetőségem nyílik külföldre utazni, új nyelveket tanulni, 
kapcsolatot építeni.”

(Kiss Réka – Turizmus-vendéglátás alapszak)

„A PE-GTK-n rengeteg lehetőségem volt a fejlődésre. A Harsányi János 
Szakkollégiumban kutattam, érdekes és izgalmas előadásokon vettem 
részt, részese lehettem egy jó csapatnak, illetve felkészülhettem a TDK-ra.”

(Kádár Réka – Emberi erőforrások alapszak) 

MiérT válAszd A PAnnOn EGyETEM GAzdAsáGTudOMányi KAráT?



FELVÉTELI HÍRÚJSÁG KÖZÉPISKOLÁSOKNAKPANNON EGYETEM
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

3. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2017. OKTóbER 

Az alábbiakban a felvételi pontszámításhoz adunk segítséget. 

i. TAnulMányi POnT
a. Középiskolai eredmények utolsó előtti tanult év utolsó tanult év
 év végi érdemjegy év végi érdemjegy

Magyar nyelv és irodalom

Történelem

Matematika

Idegen nyelv

Választott természettudományos tárgy

Add össze az utolsó előtti tanult év és
az utolsó tanult év végi érdemjegyeket,
szorozd meg kettővel és megkapod
a középiskolai eredmények pontszámát! (max. 100 pont)

b. érettségi bizonyítványban szereplő eredmények %-os eredmény

Magyar nyelv és irodalom

Történelem

Matematika

Idegen nyelv

Választott tárgy

Add össze, oszd el öttel és megkapod
az érettségi eredmények pontszámát!
(max. 100 pont)

ii. érETTséGi POnT

Választott tárgy százalékos eredménye

Választott tárgy százalékos eredménye

Add össze a két százalékos eredményt,
így megkapod az érettségi pontokat!
(max. 200 pont)

iii. TöbblETPOnTOK
(A pontértékeket a ww.felvi.hu oldalon találod.)

Emelt szintű érettségi vizsgaeredmény

Nyelvtudás

Tanulmányi/művészeti versenyeredmény

Szakképesítés

Sporteredmény

Előnyben részesítés jogcímen

Többletpontok összesen (max. 100 pont)

Javasoljuk a www.felvi.hu oldal pontszámító kalkulátorának használatát 
is, amelynél elegendő az eredményeket beírni, a szakot kiválasztani, s 
a rendszer automatikusan kiszámolja a pontokat.

PONTSZÁMÍTÁS

HOVA TOVÁbb?

IGEN

IGEN, DE A MARKETING, 
A KERESKEDELEM
JOBBAN ÉRDEKEL

NEM ANNYIRA,
DE MOTIVÁLNI

SZERETEK EMBEREKET

NEM, INKÁBB A GAZDASÁG 
EGÉSZE ÉRDEKEL

NEM ANNYIRA,
INKÁBB A PÉNZÜGYEK

ÉRDEKELNEK

INKÁBB A VÁLLALKOZÁS-
SZERVEZÉS ÉRDEKEL

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

NEM

NEM

NEM
FELTÉTLENÜL

KERESD MEG A SZAKODAT
A www.GTK.uNI-PANNON.hu 

OLDALON! BELEFÉR, hOGY IDEGEN 
NYELVEN IS BESZÉLJ AZ 

EMBEREKKEL?

EMBEREKKEL SZERETNÉL FOGLALKOZNI?

OTThONOSAN MOZOGSZ
A SZÁMOK VILÁGÁBAN?

SZERETSZ ELEMEZNI,
ÖSSZEFÜGGÉSEKET

FELTÁRNI?

NEMZETKÖZISÉG, IDEGEN 
NYELV, EuRÓPAI uNIÓ ÉS
DIPLOMATASÁG JÖhET?

MŰSZAKI + GAZDASÁGI
+ TÁRSADALOMTuDOMÁNY

KOMBINÁCIÓ JÖhET?

NÉZD MEG
A MŰSZAKI

MENEDZSER
SZAKOT!

A NEMZETKÖZI
GAZDÁLKODÁS
SZAKRÓL MIT
GONDOLSZ?

A TuRIZMuS-
VENDÉGLÁTÁS
SZAKhOZ MIT

SZÓLSZ?

SZÁMODRA A 
KERESKEDELEM
ÉS MARKETING 

SZAK
AZ IDEÁLIS!

A TE SZAKOD
AZ EMBERI

ERŐFORRÁSOK
ALAPKÉPZÉSI

SZAK!

AZ ANGOL NYELVŰ 
ALKALMAZOTT 

KÖZGAZDASÁGTAN 
SZAKOT AJÁNLJuK 

NEKED.

IRÁNY
A PÉNZÜGY

ÉS SZÁMVITEL
SZAK! TANuLJ TOVÁBB 

GAZDÁLKODÁSI 
ÉS MENEDZSMENT 

SZAKON!

TUDOD, MILYEN SZAKON TANULJ TOVÁBB?

TALÁLKOZUNK VESZPRÉMBEN!

IGEN

IGEN

TANULMÁNYI PONTOK
(max. 200 pont)

ÉRETTSÉGI PONTOK
(max. 200 pont)

ÉRETTSÉGI PONTOK
(max. 200 pont)

TÖBBLETPONTOK
(max. 100 pont)

TÖBBLETPONTOK
(max. 100 pont)

I.

II.



Ezt az alapszakot csak angol nyelven indítjuk, s ideális választás azok-
nak, akik érdeklődnek a közgazdaságtan mint tudomány iránt, az el-
méleti alapoktól a változatos alkalmazási lehetőségekig; átfogó képet 
szeretnének kapni a gazdasági folyamatokról; el szeretnék sajátítani 
a közgazdasági folyamatok magas szintű elemzésének módszereit; az 
átlagosat meghaladó mélységű kutatói érdeklődéssel rendelkeznek. 
A kritikai elemzőkészséggel párosuló átfogó közgazdasági ismeretek 
számos területen hasznosíthatók, ezért diplomásaink a szak elvégzése 
után változatos elhelyezkedési lehetőségek közül válogathatnak, pl. ta-
nácsadó cégek, közgazdasági kutatóintézetek, hitel- és pénzintézetek, 
tőzsde, minisztériumok, állami szervezetek.

Ezt a szakot elsősorban azoknak ajánljuk, akik nyitottak a világra és szí-
vesen megismernek más kultúrákat és szokásokat, illetve természetesen 
mozognak nemzetközi közegben; személyesen és szakmailag is érdeklőd-
nek az utazás, a világjárás, illetve az ehhez kötődő tevékenységek iránt; 
szeretnek emberekkel foglalkozni, s kíváncsiak arra, miként kell számukra 
megelégedettséget okozó, színvonalas szolgáltatásokat nyújtani. A turisz-
tikai ágazat összetettségéből következően a szak elvégzése után az elhe-
lyezkedési lehetőségek széles köréből lehet válogatni, pl. szállodák, egyéb 
szálláshelyek; vendéglátó vállalkozások; utazásszervezők, utazási irodák; 
önkormányzatok; turizmussal foglalkozó regionális vagy helyi szervek; 
kongresszus-, rendezvényszervező vállalkozások, illetve intézmények.
A szak – bA in Tourism and Catering néven – angol nyelven is indul. 

Ez a szak megfelelő választás azoknak, akik szeretnek emberekkel foglal-
kozni és tudnak velük bánni; érdekelődnek az iránt, hogy miként lehet 
az egyéni képességeket a közös célok szolgálatába állítani, s hogyan lehet 
az emberekből a legtöbbet “kihozni” a megfelelő motivációs technikák, 
a munkakör-tervezés vagy a teljesítményösztönző rendszerek alkalma-
zása révén; vonzó lehetőségnek tartják egy többfordulós munkaerő-ki-
választás lebonyolítását vagy szakmai tréningek szervezését és megva-
lósítását. Az emberi erőforrás-gazdálkodás alapvető és nélkülözhetetlen 
vállalati funkciónak minősül, ezért diplomásaink a szak elvégzése után 
elhelyezkedési lehetőségek széles köréből válogathatnak, pl. termelővál-
lalatok; szolgáltató vállalatok és intézmények; önkormányzatok; területi, 
ill. regionális gazdálkodó szervezetek; munkaügyi központok; tanács-
adó, munkaerő-közvetítő szervezetek. 

Ez a szak azok számára ajánlott, akik érdeklődnek a gazdálkodás- és 
szervezéstudományok iránt, és egyúttal fogékonyak a műszaki tudomá-
nyokra is; szeretnék megismeri a fő ipari ágazatok üzemeiben zajló ter-
melő tevékenységek műszaki jellemzőit; el szeretnék sajátítani a műsza-
ki és a gazdasági tervezési eljárásokat; az átlagosat meghaladó mértékű 
szervezési képességekkel és hajlandósággal rendelkeznek. A magabiztos 
műszaki tudással társuló közgazdasági ismeretek számos területen hasz-
nosíthatók, ezért az alapszak elvégzése után diplomásaink változatos el-
helyezkedési lehetőségek közül válogathatnak pl. ipari termelővállalatok; 
logisztikai cégek; kis- és középvállalkozások; mérnöki irodák; tanácsadó 
cégek; közintézmények; önkormányzatok.
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bA IN APPLIED EcONOMIcS

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN 

EMBERI ERŐFORRÁSOK ALAPKÉPZÉSI SZAK 

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 

A következő hírlevélben, amely 2017 decemberében jelenik meg, bemutatjuk a Gazdálkodási és menedzsment,
a Kereskedelem és marketing, a Nemzetközi gazdálkodási és a Pénzügy és számvitel alapképzési szakot. 
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HÁZHOZ MEGY A GAZDASÁGTUDOMÁNY NYÍLT óRÁKKAL VÁRUNK

Karunk oktatói örömmel tartanak előadást középiskolákban, az adott 
területekhez kacsolódó tanórán, osztályfőnöki órán, diáknapon vagy 
órarenden kívüli foglalkozás keretében. A választható előadások listája, 
amely a diákok igénye szerint bővíthető, megtalálható a honlapon:
www.gtk.uni-pannon.hu/hazhozmegyagazdasagtudomany 

válAszTHATó ElőAdásOK KözéPisKOláKbAn

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar oktatói szeretettel várják a 
középiskolás diákokat nyílt egyetemi órákon a 2017/18. tanév őszi féléve 
során. Az órákon való részvétel előzetes regisztrációt igényel. A látogat-
ható tanórák listája megtekinthető a honlapon:
www.gtk.uni-pannon.hu/nyiltorakkalvarunk 

nyílT óráK KözéPisKOlásOK száMárA

TOUR DE PANNON - TURIZMUSVERSENY KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

ONLINE FELVÉTELI TANÁcSADÁS

KAPcSOLAT

HOL TALÁLKOZHATSZ VELÜNK?

sokat ülsz az osztályteremben? szükséged van egy kis friss levegőre?
Ha igen a válasz, itt a helyed! Fedezd fel a balaton természeti értékeit a barátaiddal! 

Ha elfogadjátok a Pannon Egyetem Turizmus Intézeti Tanszékének kihívását, akkor a következő 
baráti kirándulásotok tervét a verseny során kitalálhatjátok, és kezdődhet is a megvalósítás!
 
De ha mégsem utaznátok el, a versenyben való részvétel akkor is
egy izgalmas kaland! Belevágtok? 

A verseny időpontja: 2017. november 24. (péntek) reggel 9:00

A verseny helyszíne: Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar
 (Veszprém, Egyetem u. 10.)
 
Bármely középiskola tanulója jelentkezhet 3-4 fős csapattal.
Jelentkezés a kommunikacio@gtk.uni-pannon.hu e-mail címen.
Jelentkezési határidő: 2017. november 17.

Felvételi előtt állsz, és bizonytalan vagy, hol tanulj tovább? Kérdéseid 
vannak a felvételi eljárással kapcsolatban? Tudni szeretnéd, hogy melyik 
gazdaságtudományi szak a megfelelő választás számodra? Kérdéseid 
vannak a Gazdaságtudományi Karral kapcsolatban? 

Online felvételi tanácsadó csapatunk örömmel áll rendelkezésedre! 
Kérdéseidet a felveteli@gtk.uni-pannon.hu e-mail címre várjuk.

Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

8201 Veszprém, Pf. 158.

www.gtk.uni-pannon.hu

www.facebook.com/pegtk

Youtube: Pannon Egyetem – Gazdaságtudományi Kar

felveteli@gtk.uni-pannon.hu           (88) 624-860

Impresszum • Felelős kiadó: Dr. Kovács Zoltán dékán; Szerkesztő: Iván Katalin, Vajda Tünde; Grafika: Eckert László;
Nyomda: Pannon Egyetem – Egyetemi Kiadó és Könyvesbolt • Veszprém, 2017.

2017. november 8. Pályaválasztási kiállítás – Szekszárd

2017. november 29. nyílt nap Veszprémben

2017. november 31. nyílt nap Nagykanizsán

2017. december 8. nyílt nap Keszthelyen

2018. január EDUCATIO
 Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás
 (Budapest)

2016. november 23. Pályaválasztási kiállítás - Szekszárd

2016. november 30. nyílT nAP vEszPréMbEn 

2016. december 1. nyílt nap Nagykanizsán

2016. december 2. nyílt nap Keszthelyen 

2017. január 19-21. EDUCATIO
          Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás (Budapest)

2017. január 25. nyilT nAP vEszPréMbEn

2017. január 26. nyílt nap Nagykanizsán

2017. január 27. nyílt nap Keszthelyen


