
 

 

 



 

Kari Tanácson történt 
 

Betöltésre került a Menedzsment Intézetbe kiírt teljes munkaidejű 
tanársegédi munkakör 

 
A Menedzsment Intézetbe teljes munkaidejű tanársegédi 

munkakör betöltésére a Kari Tanács az Álláspályázatokat 

Elbíráló Bizottság véleményének figyelembe vételével 

egyhangúlag Dr. Bogdány Eszter kinevezése mellett döntött. Dr. 

Bogdány Eszter a Pannon Egyetemen szerzett humán erőforrás 

menedzserként főiskolai oklevelet, majd tanulmányait Vezetés 

és szervezés mesterképzési szakon folytatta.  

PhD fokozatát 2014. júliusában szerezte meg. 

 
A Nagykanizsai Kampuszra kiírt teljes munkaidejű tanársegédi munkakör 
betöltésre került 

 
A Kari Tanács megtárgyalta a Nagykanizsai Kampuszra 

kiírt tanársegédi állásra beérkezett pályázatot és 

egyhangú döntéssel Dr. Németh Kornél kinevezését 

támogatta. Dr. Németh Kornél 2005-ben gazdasági 

agrármérnökként végzett a Georgikon Karon. Ezt 

követően kezdte meg PhD tanulmányait, kutatási 

területe az energiagazdálkodáshoz kapcsolódó 

területfejlesztési, gazdaságossági kérdések vizsgálata. Doktori disszertációját 2011-ben védte 

meg. Korábban a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.-nél projekt-

menedzserként dolgozott. 

 

 

 



 

Álláspályázat kiírása egyetemi adjunktusi munkakörbe 

 
A Kari Tanács a Menedzsment Intézetbe két teljes munkaidejű adjunktusi álláspályázat 

kiírása mellett döntött. 

 A gazdasági-, üzleti statisztika és ökonometria területekhez kapcsolódó oktatási- 

kutatási tevékenység ellátására vonatkozó pályázati kiírást, valamint  

 a digitális gazdaság, digitális vállalat, ezen belül a vállalat-szervezés és –vezetés , 

illetve digitális tevékenység támogatás, továbbá a megbízhatóság és 

kockázatmenedzsment területekhez kapcsolódó oktatási - kutatási tevékenység 

ellátására vonatkozó pályázati kiírást az alábbi linken érhetik el: 

http://www.uni-pannon.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=342&Itemid=342 

 
Oktatási ügyek - Tantervmódosítások 

 
A Műszaki menedzser alapképzési szak és a Turizmus-vendéglátás magyar nyelvű alapképzési 

szak tantervének módosításáról határozott a Kari Tanács. A tantervek megtekinthetőek a 

MOODLE-rendszerben: http://moodle.gtk.uni-pannon.hu/course/view.php?id=739 

 
Módosult a Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása 

 
A Kari Tanács elfogadta a Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítás rendjének a módosítását. A 

módosított eljárási utasítást az alábbi linken lehet megtekinteni: 

http://moodle.gtk.uni-pannon.hu/mod/resource/view.php?id=60085 

 
Elfogadták a 2014/2015-ös tanév első félévére vonatkozó Üléstervet 

 
A Kari Tanács elfogadta az Üléstervet, mely tartalmazza a Kari Tanács ülések, a Vezetői 

értekezletek és az AOL meetingek időpontjait. Az érintetteteket az Üléstervről a 

Gazdaságtudományi Kar Dékáni Titkársága tájékoztatta. 

 

http://www.uni-pannon.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=342&Itemid=342
http://moodle.gtk.uni-pannon.hu/course/view.php?id=739
http://moodle.gtk.uni-pannon.hu/mod/resource/view.php?id=60085


 

Az elmúlt időszak hírei, eseményei 
 

Tanévnyitó ünnepség a Gazdaságtudományi Karon 

 
A Gazdaságtudományi Kar 2014. szeptember 2-án tartotta Tanévnyitó ünnepségét, ahol 

Fonyódi Levente, a Valeo Auto - Electric Magyarország Kft. gyárigazgatója köszöntötte a 

résztvevőket. Az ünnepségen a Lovassy László Gimnázium diákjai kulturális műsorszámot 

adtak elő. Dr. Szabó Lajos, a Kar dékánja adta át a Kollarik Amália-díjat Simon Nikolett 

Pénzügy és számvitel alapképzési szakos hallgatónak, és Kurbucz Marcell Közgazdasági 

elemző mesterképzési szakos hallgatónak. 

 
Elsős Információs Napok a Karon 

 
2014. szeptember 1-4. között került megrendezésre a GTK Elsős Információs Napok 

rendezvénysorozat, melynek célja az volt, hogy az elsőéves hallgatók tartalmas és hasznos 

programokon vegyenek részt a regisztrációs időszakban. Köszönjük mindenkinek, aki velünk 

tartott az Elsős Információs Napon, a Tanár-Diák focimeccsen, a GTK Pikniken, illetve a többi 

érdekes programokon.  A rendezvényeken készült fotók megtekinthetők itt: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153630662093539.1073741856.63111543

538&type=3 

  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153630662093539.1073741856.63111543538&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153630662093539.1073741856.63111543538&type=3


 

Harsányi István-díjasok a Gazdaságtudományi Karon 

 
A Manager Képzés Alapítvány 2014. augusztus 28-án tartotta Bírálóbizottsági ülését, melyen 

kiértékelték a Harsányi István-díjra beérkezett pályamunkákat. A pályázat a gazdasági, a 

műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, 

valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók innovációs menedzsment ismereteinek 

bővítését és tudományos szintű feldolgozását hivatott díjazni. Karunk oktatója, Dr. Banász 

Zsuzsanna, A napelemek elterjedésének makro-és mikroszintű elemzése című munkájért 

Harsányi István PhD díjban részesült, míg karunk további négy hallgatója Harsányi István 

Hallgatói Díjat nyert. 

 

 Kurbucz Marcell Tamás pályaműve: Projektek átfogó tervezésének és 

koordinálásának támogatása mátrixokkal, 

 Meilinger Zsolt pályaműve: Döntésorientált FMEA elemzés bemutatása az Audi 

Hungaria Motor Kft-nél;  

 Novák Zalán pályaműve: A WMP szoftverfejlesztési projekt kiadási folyamatának 

racionalizálása Scrum módszertani elemekkel; 

 Páll Noémi pályaműve: Startupok az USA-ban és Magyarországon – Nemzetközi 

kapcsolatvizsgálatok.  

 

A Harsányi-díjak átadására szeptember végén, ünnepélyes keretek között a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen került sor. A díjazottaknak ezúton is gratulálunk, 

további tanulmányaikhoz és munkájukhoz sok sikert kívánunk! 

  

http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/harsanyi-istvan-dijasok-a-gazdasagtudomanyi-karon/


 

Hallgatóink sikere az Év projektmenedzsment szakdolgozata, 
diplomamunkája pályázaton 

 
Az év projektmenedzsment szakdolgozata, 

diplomamunkája című pályázat mindkét különdíját 

karunk hallgatói nyerték el. Körmendi Gábor MBA 

mesterszakos hallgató Folyamatjavítási projektek 

menedzsmentje című, és Németh Anna Logisztikai 

menedzsment és Vezetés és szervezés 

mesterszakos hallgató Érintettek elégedettségének 

vizsgálata egy útfelújítási projekt példáján című 

diplomadolgozatát jutalmazta különdíjjal a szakmai 

zsűri. Mindkét hallgató témavezetője Dr. Szabó Lajos egyetemi docens. A díjakat 2014. 

szeptember 17-én vehették át a nyertesek. A pályázatról és az értékelés szempontjairól 

bővebb információt az alábbi linken olvashatnak: http://blog.gtk.uni-

pannon.hu/wordpress_hu/hallgatoink-sikere-az-ev-projektmenedzsment-szakdolgozata-

diplomamunkaja-palyazaton/ 

 
Kutatói Börze 

 
A Kutatói Börze 2014. szeptember 26-án került megrendezésre Budapesten a Kutatók 

Éjszakája programsorozat keretében, amelyen karunkat Sasné Dr. Grósz Annamária és Dr. 

Kosztyán Zsolt Tibor képviselte. 

  

http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/hallgatoink-sikere-az-ev-projektmenedzsment-szakdolgozata-diplomamunkaja-palyazaton/
http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/hallgatoink-sikere-az-ev-projektmenedzsment-szakdolgozata-diplomamunkaja-palyazaton/
http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/hallgatoink-sikere-az-ev-projektmenedzsment-szakdolgozata-diplomamunkaja-palyazaton/
http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/hallgatoink-sikere-az-ev-projektmenedzsment-szakdolgozata-diplomamunkaja-palyazaton/
http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/hallgatoink-sikere-az-ev-projektmenedzsment-szakdolgozata-diplomamunkaja-palyazaton/


 

Prof. emeritus, Dr. Dr. hc. Knoll Imre előadása a Gazdaságtudományi Karon 

 
2014. szeptember 30-án Prof. emeritus, Dr. Dr. 

hc. Knoll Imre, egyetemi tanár, az MTA doktora, 

ELA Fellow előadást tartott Innovatív bővített 

ellátási láncok és vállalkozási folyamatok 

kölcsönhatás függvényei a világgazdasági 

kihívások - incl. kockázatok - kivédésére 

témakörben, 30/70 éves a magyar logisztika 

címmel. A professzor munkássága széles körben elismert, összesen 26 szakkönyve, 390 

tudományos cikke és tanulmánya, emellett közel 240 szakvéleménye és projektje jelent meg.  

 
Kollarik Amália-díjas hallgatóink 

 
A 2013/2014-es tanév tanulmányi eredményei alapján a Gazdaságtudományi Kar Kari 

Tanácsa a díjat Simon Nikolett Pénzügy számvitel alapképzési szakos hallgatónak, és Kurbucz 

Marcell Közgazdasági elemző mesterképzési szakos hallgatónak ítélte oda. Kiváló 

teljesítményükhöz ezúton is gratulálunk, további tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk! 

http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/kollarik-amalia-dijas-hallgatoink/ 

  

http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/prof-emeritus-dr-dr-hc-knoll-imre-eloadasa-a-gazdasagtudomanyi-karon/
http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/kollarik-amalia-dijas-hallgatoink/
http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/kollarik-amalia-dijas-hallgatoink/


 

Köztársasági ösztöndíjas hallgatók a Gazdaságtudományi Karon 

 
A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán a 2014/2015. tanévre, kimagasló tanulmányi 

és tudományos teljesítményük alapján Köztársasági ösztöndíjban részesülnek az alábbi 

hallgatók. 
 

Alapszakos hallgatóink közül: 

 Csanaky Zoltán 

 Simon Nikolett 

 Urbán Ákos 

Mesterszakos hallgatóink közül: 

 Kőhalmi Aletta 

 Szenteleki Cintia 
 

Kiváló teljesítményükhöz ezúton is gratulálunk, további tanulmányaikhoz sok sikert 

kívánunk! 

 
Megjelent a Newsletter 

 
Megjelent a Gazdaságtudományi Kar angol nyelvű magazinjának legfrissebb száma, mely 

elérhető a Marketing és Nemzetközi Kapcsolatok Központban, valamint elektronikusan itt.  

A korábbi számok itt olvashatók. 

http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/koztarsasagi-osztondijas-hallgatok-a-gazdasagtudomanyi-karon/
http://wiki.gtk.uni-pannon.hu/mediawiki_en/images/a/ae/NEWSLETTER_2014_SPRING_10_vegleges.pdf
http://wiki.gtk.uni-pannon.hu/mediawiki_en/index.php/Newsletter


 

Megjelent a Pannon Management Review 

 
A III. évfolyam 2. számának központi témája a hálózat alapú kommunikáció és ennek 

gyakorlata az üzleti életben. Dr. Bátor Attila és Dr. Lengyel Zoltán cikke a teljesítmény alapú 

online marketing, az online kommunikáció és beszerzés elméletét és gyakorlatát mutatja be. 

Dr. Fehér Katalin és Dr. Veres Zoltán cikkükben az üzleti networkinget vették górcső alá, míg 

a fiatal kutató rovatban Dr. Papp Zsófia Márta cikke olvasható. A vállalati portré sorozatban 

a L’Oréal Magyarország Luxustermék Üzletág Igazgatója, Laurent Kornfeld adott interjút, 

melyben -többek között - megosztotta a vállalat médiamenedzsment gyakorlatát.  

A PMR elektronikus verziója ingyenesen elérhető az alábbi címen: http://pmr.uni-pannon.hu 

 

Campus Hungary ösztöndíj pályázat felsőoktatási munkatársaknak 

 
Kiírásra került a Campus Hungary ösztöndíj pályázat, mely felsőoktatási munkatársak külföldi 

tanulmányútjait támogatja. Ösztöndíj pályázható rövid tanulmányút (1-28 nap), illetve 

hosszú tanulmányút (29-131 nap) kategóriában a világ összes országába. 

Részletes pályázati kiírás: http://www.campushungary.hu/palyazoknak/felsooktatasi-

munkatarsaknak#hossz%C3%BAtanulm%C3%A1ny%C3%BAt 

A pályázat beadási határideje: 2014. október 27. (hétfő) 12:00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pmr.uni-pannon.hu/
http://www.campushungary.hu/palyazoknak/felsooktatasi-munkatarsaknak#hossz%C3%BAtanulm%C3%A1ny%C3%BAt
http://www.campushungary.hu/palyazoknak/felsooktatasi-munkatarsaknak#hossz%C3%BAtanulm%C3%A1ny%C3%BAt


 

Kiállítás a folyosógalérián – RoadwalkerS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caleidoscop tárlat a Pannon Egyetemen 

 
2014. szeptember 16-án a Pannon Egyetem aulájában megnyílt 

B. Hegedüs Piros festőművész Caleidoscop című kiállítása, melyet 

Debreczeny Zoltán festőművész nyitott meg. A megnyitón a 

Gazdaságtudományi Kar oktatója, Dr. Dirk-Jan Kamann 

professzor mondott köszöntőt. A tárlatot 2014. október 1-ig 

tekinthették meg az érdeklődők. 

 

 

 

 

Fotókiállítás a Turizmus Intézeti Tanszék folyosógalériáján 

 
Rahmé Nikola rovarfotós Összetett szemmel című, 

zseniális fotókiállítása 2014. szeptember 8-tól 

november 1-ig látható a Turizmus Intézeti Tanszék 

Folyosógalériáján. A kiállítás anyaga a Magyarországon 

előforduló állatfajokat ábrázolja fókuszsorozatos 

eljárással. 

A Turizmus Intézeti Tanszék folyosógalériáján június 

1-től augusztus 31-ig a karikatúráké volt a főszerep. 

Az alkotók, Törőcsik Zsolt és párja, Kádár Zsuzsi évek 

óta róják az utakat Európa-szerte kamiont, vagy 

éppen teherautót vezetve. Innen a nevük: 

RoadwalkerS. Képeik korunk társadalmi problémáit 

festik le ironikus köntösbe burkolva. 

http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/folyosogaleria-roadwalkers-karikaturizmus/


 

Világjáró Klub - Bakony-Balaton Geopark - Több, mint földtani csodaország 

 
2014. szeptember 16-án újra megrendezésre került a Világjáró Klub - Fényképes 

élménybeszámoló a Központi Kollégiumban. Az előadást Korbély Barnabás, a Bakony-

Balaton Geopark Csoport vezetője tartotta, aki a már nemzetközileg is elismert Geopark 

gazdag geoturisztikai kínálatával ismertette meg az érdeklődőket. 

 
Sportban is az élen 

 
2014. szeptember 21-én került megrendezésre városunkban a III. Vehír 

Futógála, amelynek fő célja, hogy népszerűsítse a rendszeres mozgás 

egészségmegőrző szerepének fontosságát. A rendezvényen a 

Gazdaságtudományi Kar több oktatója és dolgozója is részt vett. Ezúton is 

gratulálunk sportos kollégáinknak – Fekete-Stáhl Ágotának, Komlósi Editnek, 

Kovács Erikának, Dr. Lőrincz Katalinnak, Dr. Raffay Ágnesnek és Dr. Sebrek 

Szabolcsnak – a szép teljesítményhez! 

 
 

Offline Közösségi Nap a Kutatók Éjszakáján 

 
2014. szeptember 26-án, a Kutatók Éjszakáján megrendezett Offline Közösségi Napon a 

résztvevők kipróbálhatták a közösségi média felületek szolgáltatásait internetmentes 

környezetben: Lájkoltak, posztoltak, játszottak a népszerű közösségi alkalmazásokkal offline 

módon, valamint okostelefon nélkül, és a legújabb GTK alkalmazásokat is tesztelték.  

A résztvevő középiskolások egy pontgyűjtő játékon vettek részt, amelyen a helyezettek 

érettségi tablót, illetve érettségi tabló utalványt nyerhettek. A rendezvény nagyon jól 

sikerült, közel 80 résztvevő tartott velünk a Kutatók Éjszakáján. 

A rendezvényen készült fotók megtekinthetők itt: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153685204333539.1073741857.63111543

538&type=3  

http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/sportban-is-az-elen/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153685204333539.1073741857.63111543538&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153685204333539.1073741857.63111543538&type=3


 

Jön, jön, jön 
 

Görög Ibolya protokoll szakértő előadása a Gazdaságtudományi Karon 

 
2014. október 27-én Görög Ibolya, protokoll szakértő 

vendégelőadást tart Európaiság-hitelesség-protokoll – Tanácsok az 

életkezdéshez címmel az Üzleti kommunikáció tantárgy 

előadásának keretében a Polinszky-teremben.  

A szakma legkiválóbb szakértőjét munkásságáért 1998-ban a 

Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével tüntették ki. 

 

 

 

Kompetenciafejlesztés a középiskolától a munkavállalásig  
 
2014. október 28-án kerül megrendezésre a „Kompetenciafejlesztés a középiskolától a 

munkavállalásig” című konferencia, melynek célja, hogy a TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-

0017 azonosító számú „Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a Pannon Egyetemen” 

című projekt keretében bemutassák a „Gazdaságtan alapjai” kurzusra kifejlesztésre került 

jegyzeteket. A résztvevők a munka közben felmerült kompetenciafejlesztési kérdésekre 

közösen keresik a választ.  

 

Impresszum: 

Felelős kiadó: Dr. Szabó Lajos dékán 

Gazda Éva: lektor 

Fekete-Stáhl Ágota: szerkesztő 

Szalainé Szeili Katalin: szerkesztő 

Kohlrusz Gábor: informatikai támogatás  

Turcsányi Nikolett: demonstrátor 
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