
 

 

 



 

Vezetőváltás történt a Gazdaságtudományi Karon 

 

Dr. Szabó Lajos egyetemi docens dékáni tisztségről való lemondását dr. Friedler Ferenc 

rektor úr 2015. január 27-én elfogadta. A dékáni feladatok ellátásával 2015.január 28. 

napjával dr. Kovács Zoltán egyetemi tanárt bízta meg 2015. december 31. napjáig terjedő 

időtartamra. 

  



 
 

Kari Tanácson történt 

A Kari Tanács álláspályázatokat írt ki adjunktusi munkakörbe 

A Kari Tanács a Gazdálkodási Intézetbe két teljes munkaidejű adjunktusi álláspályázat kiírása 

mellett döntött.  

 A turisztikai vállalati esettanulmányok, a turizmus társadalmi-gazdasági alapjai, a 

kiemelt turisztikai termékek kulturális turizmus, egészségturizmus területéhez 

kapcsolódó oktatási-kutatási tevékenység ellátására és a Balatoni Turisztikai 

Kutatóintézet megszervezésére és elindítására vonatkozó pályázatra és 

 a szállodai és vendéglátó ismeretek és menedzsment, valamint a 

rendezvényszervezés területéhez kapcsolódó oktatási-kutatási tevékenység ellátására 

vonatkozó pályázatra a beadási határidő lejárt, a pályázatokról a döntés folyamatban 

van. 

  



 
 

Az elmúlt időszak hírei, eseményei 

Gyurácz-Németh Petra PhD értekezésének nyilvános vitája 

2015. január 27-én Gyurácz-Németh Petra PhD hallgató 

értekezésének nyilvános vitáján Service Delivery Standardisation 

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/ 

Lippert Róbert PhD értekezésének munkahelyi vitája 

2015. február 05-én Lippert Róbert PhD hallgató 

értekezésének munkahelyi vitáján Vezetői szerepek és 

szervezeti kultúra hatása a klaszterek működésére címmel 

tartott előadást. Az értekezés, a tézisek, valamint a bírálatok 

és az azokra adott válaszok megtekinthetők a Gazdálkodás- és 

Szervezéstudományok Doktori Iskola Titkárságán. 

  

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


 
 

Legyél a saját menedzsered! - kurzus középiskolásoknak 

2014. december 6-án a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara ismét megrendezte a 

nagy sikerű Legyél a saját menedzsered! előadás sorozatainak első előadását középiskolások 

számára. A kurzus során a résztvevők olyan ismeretek birtokába juthatnak, amelyek 

segítségével képesek lesznek hatékonyan menedzselni saját magukat, függetlenül attól, hogy 

milyen területen helyezkednek el tanulmányaik befejezése után. A kurzus tananyagát úgy 

állították össze, hogy a tanultaknak a gyakorlatban is hasznát vegyék, akár a jövőben egy 

saját vállalkozás indítása során is. 

A kurzuson ingyen vehetnek részt az érdeklődők, s az elvégzését követően tanúsítványt 

kapnak. 

Üzleti Szimulációs Verseny középiskolásoknak 

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara 

2014. december 12-én második alkalommal 

rendezte meg Üzleti Szimulációs Versenyét 

középiskolások számára, amelyet rendkívül 

nagy érdeklődés kísért. Az Üzleti Szimulációs 

Verseny egy vállalatvezetői döntési játék, 

melynek célja a döntéshozatali 

kompetenciák megszerzése szimulált vállalati környezetben. A verseny, amelyre 10 

középiskolából 86 diák jelentkezett, két csoportban zajlott. Az egyik csoport nyertese a 

balatonfűzfői Öveges József Szakképző Iskola Gimnázium és Kollégium Mókus nevű csapata 

lett, míg a másik csoportban az első helyezést a Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási 

Szakközépiskola VKKSZ nevű csapata érte el. 

  

http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/legyel-a-sajat-menedzsered-kurzus-kozepiskolasoknak/
http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/uzleti-szimulacios-verseny-kozepiskolasoknak-3/


 
 

Nyílt nap Veszprémben 

A Pannon Egyetem 2015. január 28-án nyílt napot tartott Veszprémben. A nyílt napon a 

Gazdaságtudományi Kar minden szakja külön standdal jelent meg, ahol oktatóktól, 

hallgatóktól kaphattak részletes felvilágosítást a felvételi előtt állók. A nyílt nap teljes 

időtartama alatt grafológiai tanácsadással, pályaorientációs önismereti tanácsadással, 

egyetemi öntevékeny csoportok bemutatkozásával várták az érdeklődőket, akik a Kart 

bemutató előadáson is részt vehettek. A nyílt napon az egyetem kollégiumai is 

bemutatkoztak, többek között a Pannon Egyetem Harsányi János Szakkollégium is. 

Szülői tájékoztató fórum 

A Pannon Egyetem 2015.január 31-én (szombaton) Szülői Tájékoztató Fórumot szervezett 

középfokú tanulmányaikat folytató diákoknak és szüleiknek. A rendezvényen az érdeklődők a 

karokat bemutató előadásokon vehettek részt, valamint feltehették kérdéseiket a B épület 2. 

emeleti konferenciaközpont előterében felállított standoknál. 

ERASMUS+ hallgatói mobilitás  

Kiírásra került az ERASMUS+ hallgatói tanulmányi mobilitás és szakmai gyakorlat pályázat. A 

program keretében a hallgatók ösztöndíjas külföldi résztanulmányokra és szakmai 

gyakorlatra jelentkezhetnek. A pályázat beadásának határideje külföldi résztanulmányok 

esetében: 2015. március 25. (14.00 óra), szakmai gyakorlat esetén: április 8. (14:00 óra). 

A pályázat részletei itt érhetőek el: http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/erasmus-

hallagatoi-mobilitas-palyazat/ 

A pályázatról bővebb tájékoztatást Huják Janka nemzetközi referens nyújt. 

  

http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/nyilt-nap-veszpremben-2015-januar-28-an/
http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/erasmus-hallagatoi-mobilitas-palyazat/
http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/erasmus-hallagatoi-mobilitas-palyazat/


 
 

Folyosógaléria – Bemutatkozik a Fényképészkör 

2015. január 5. és május 31. között a Pannon Egyetem 

Fényképészkör mutatkozik be a Folyosógalérián (Pannon 

Egyetem, Veszprém, Egyetem u. 10. A épület 1. emelet). A 

fényképészkör 2009 februárjában indult az egyetem 

öntevékeny csoportjaként, és azóta óriási fejlődésen ment 

keresztül. 2010 óta tagja a Magyar Fotóművészeti 

Alkotócsoportok Országos Szövetségének, s több 

csoportos kiállítását is láthattuk már az egyetem falain 

belül és azon kívül is különböző városi helyszíneken. A 

mostani kiállításon a csoport tagjai a fekete-fehér képek, 

valamint a minimál stílus letisztult képi és érzelemvilágát 

nyújtják tálcán az érdeklődőknek. A kiállítás látogatói a két témában összesen 37 képet 

tekinthetnek meg. 

  

http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/folyosogaleria-bemutatkozik-a-fenykepeszkor/


 
 

Jön, jön, jön 

Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány (OMAA) pályázati felhívása 2015-re 

Az OMAA/AÖU Kuratóriuma pályázatot hirdet ausztriai és magyarországi tudományos 

kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködés támogatására és ausztriai 

ösztöndíjas tartózkodásra. Az ösztöndíjas program keretében, kutatói, egyetemi oktatói, 

PhD-hallgatói ausztriai ösztöndíjak pályázhatók meg. Az együttműködés keretében 

felsőoktatási együttműködés, közös tudományos kutatási és felsőoktatási folyamatok 

lebonyolításának támogatására nyújtható be pályázat német nyelven. 

Pályázati lehetőségek és határidők: 

 Rövid (3 napos) felsőoktatásban oktató, kutatói ösztöndíjakra: 2015-ben 

folyamatosan 

 Felsőoktatás oktatói, kutatói 1 hónapos ösztöndíjaira: 2015. március 15., május 15., 

október 30. és december 15. 

 Semester- Ösztöndíjak PhD-hallgatók részére: 2015. március 15. és október 30. 

 Osztrák-magyar együttműködési projektpályázatokra: 2015. március 15. és október 

30. 

A pályázatok teljes szövege megtalálható a http://www.omaa.hu honlapon. 

Tímár László Emlékverseny és Esettanulmányi Megoldó Verseny 

A Pannon Egyetem idén 14. alkalommal rendezi meg február 21-23. között a Tímár László 

Emlékversenyt és Esettanulmányi Megoldó Versenyt, melyre a szervezők 2015. február 16-

án 10.00 óráig várják 4 fős csapatok, illetve egyéni versenyzők jelentkezését. A versenyhez 

kapcsolódóan 2015. február 18-án 15.30 órától a szervezők Esettanulmány versenyfelkészítő 

workshopot tartanak az A épület Kari Könyvtárában (2. emelet 204-es terem). 

http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/az-osztrak-magyar-akcio-alapitvany-omaa-palyazati-felhivasa-2015-re/
http://www.omaa.hu/


 
 

Nemzetközi Délután 

2015. március 11-én kerül megrendezésre a VI. Nemzetközi Délután. Az eseményen 

nemzetközi tapasztalatokról hallhatnak izgalmas előadásokat az érdeklődők, valamint 

bemutatkoznak a Karunkon tanuló külföldi hallgatók is. A részletes program a későbbiekben 

kerül meghirdetésre. 

Marketing Challenge Day - Marketingverseny középiskolásoknak 

A Gazdaságtudományi Kar 2015. március 12-én marketingversenyt szervez középiskolások 

számára. A versenyre bármely középiskola tanulója jelentkezhet 3-4 fős csapatban. A 

jelentkezés e-mailben történik az ivankatalin@gtk.uni-pannon.hu e-mail címen. 

Jelentkezési határidő: 2015. február 26. 

A verseny során a csapatok könyvutalványt és szakkönyveket nyerhetnek. 

  

javascript:fm.eMailClicked.raise('ivankatalin@gtk.uni-pannon.hu');


 
 

Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja 

A Gazdaságtudományi Kar a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0026 

azonosítószámú, „Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a 

Pannon Egyetemen” című pályázat keretében többféle módon törekszik arra, 

hogy megismertesse a kutatási eredményeit, melyre ez alkalommal az alábbi 

cikk közzétételével kerül sor. 

Egy nemzetközi tanulmány megjelentetésének tapasztalatai 

Vegyes érzésekkel ragadok „tollat”, és osztom meg a kar munkatársaival a számomra első 

impakt faktoros cikkünk (társszerző Dr. Szabó Lajos) megjelentetésének történetét. Öröm és 

jó érzés számomra a cikk megjelent változatát olvasgatni, ugyanakkor még ma is összeszorul 

a gyomrom, ha visszagondolok arra a pillanatra, amikor a szakértői bírálatokat olvastam, és 

pontról pontra haladva egyre lejjebb süllyedtem az irodai székben. Hála Istennek Dr. Szabó 

Lajos, mint jó vezető és „pszichológus” megtalálta a kellő szavakat, hogy lelket öntsön 

belém, és erőt adjon a folytatáshoz.  

Az előzmények. 

A doktori cselekmény befejezését követően témavezetőmmel úgy véltük, hogy a kutatás 

témája és eredményei érdemesek egy nemzetközi folyóiratban történő megjelentetésre. A 

releváns szakmai folyóiratok közül az International Journal of Project Management 

periodikára esett a választásunk, mivel a tanulmány témájához és jellegéhez ez passzolt 

leginkább. Alaposan tanulmányoztuk a kiadó Elsevier feltételeit és a tanulmány 

összeállításának, elbírálásának lépéseit. Az elkészített cikket első körben több tanszéki 

kolléga kapta meg véleményezésre, akiktől számos építő kritikát és új gondolatot kaptunk. 

Módszertani szempontból Dr. Kosztyán-Zsolt Tibor, míg nyelvileg a kar angolos kollégái 

véleményezték és javították a tanulmányt. Segítségüket ezúton is hálásan köszönöm! 



 
A bírálat. 

A tanulmányt 2012. júliusában küldtük be. Egy hónap után kaptuk meg a szerkesztő válaszát, 

miszerint továbbküldi a cikket a szakmai bírálóknak. Elméletileg ez már pozitív visszajelzés, 

mivel a tanulmányok 40-70%-át nem is küldik el bírálatra, amennyiben a szerkesztő nem látja 

arra érdemesnek. 2013. január hónapban kaptuk meg a részletes bírálatokat, melyekben 

pontról-pontra kifejtették a bírálók a véleményüket, javaslataikat. Számomra ez komoly lelki 

terhet jelentett, mivel az addig tökéletesnek hitt „gyermekünket” kb. 20-30%-ban át kellett 

írni. Ma már úgy vélem, hogy a szerkesztő és a bírálók egyaránt a tanulmány színvonalának 

emelése érdekében tették meg javaslataikat, amelyek jó részét figyelembe is vettük a cikk 

átdolgozása során. A tartalmi javaslatokon túl az angol szaknyelvi minőség volt kifogás 

tárgya. Mivel ez utóbbi tekintetben mi nem tudtunk többet tenni a nyelvi színvonal emelése 

érdekében, ezért igénybe vettük az Elsevier nyelvi lektori szolgáltatását (Elsevier Language 

Editing), amely utólag nagyon jó döntésnek bizonyult. A cikk átírt változatának lektorálása 7 

munkanap alatt megtörtént, és egy nyelvezetében teljesen megújult tanulmányt kaptunk 

vissza. Ennek természetesen ára is volt, hiszen terjedelemtől függően 105-380 $ a tarifa. Az 

átdolgozott és nyelvileg is javított tanulmányt 2013. augusztus hónapban küldtük el. Egyúttal 

a bírálatokra is részletesen reagálni kellett; pontról-pontra megválaszolva a feltett 

kérdéseket és megjelölve, hogy a cikk mely részén mit változtattunk.  

A megjelentetés. 

Egy hónappal később érkezett meg a szerkesztő pozitív válasza, miszerint a tanulmányt 

végleges formában elfogadták és 2014. májusban megjelentetik. Hurrá!!! Örültük és 

megnyugodtunk. Ezt követte még a kiadó munkatársaival történő adategyeztetés, 

szerződéskötés, valamint a nyomdakész verzió szerkesztése, egyeztetése. Az online elérhető 

verzió már 2013. szeptemberben elkészült és megjelent a világhálón. Majd több, mint másfél 

év után kézbe is vehettük a megjelent tanulmányt. Ez az idő talán több mint az átlagos 

átfutási idő, de egy évvel mindenképpen érdemes számolni a beküldéstől a megjelentetésig. 

És, hogy mi az ami/aki nélkül ez nem jöhetett volna létre? Egy kutatás, amely témájában, 

módszereiben és eredményeiben is megállja a helyét a nemzetközi porondon. Kitartás,  

 



 
 

valamint szakmai segítség, támogatás és biztatás, amelyből a GTK-n bizton állíthatom, hogy 

nincs hiány! Éljünk a lehetőséggel, és használjuk ki egymás tudását és tapasztalatát! 

Dr. Cserháti Gabriella 

A cikk az alábbi linken érhető el:  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786313001130 
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