
 
 

Kari Tanácson történt 

Dékáni pályázat kiírása 

Április 22-én a Kari Tanács elfogadta a Dékáni pályázati kiírást, melyet a május 7-i Szenátus is 

támogatott, így a pályázat kiírása folyamatban van. A pályázatot a Pannon Egyetem honlapján, 

valamint a https://kozigallas.gov.hu oldalon teszik közzé.  

 

 

Az elmúlt időszak hírei, eseményei 

„Helyi gazdaságfejlesztés” Kutatótábor 

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara nagy 

hangsúlyt helyez arra, hogy hallgatói az elméletben 

szerzett ismereteket a gyakorlatban is elmélyítsék. 2015 

tavaszán a gyakorlati oktatás eszköztára egy új 

lehetőséggel bővült a Karon: a gazdálkodási és 

menedzsment szakos hallgatók a Helyi gazdaságfejlesztés 

óra keretében egy négynapos kutatótáborban vehettek 

részt, amely során Nemesvámos, Jásd és Tés települések 

gazdaságfejlesztési lehetőségeit vizsgálták. 

A tábor célja a települések belső erőforrásainak felmérése, fejlesztési szükségletek megfogalmazása. 

A kutatótábor előnyeit a hallgatók és a települések is tapasztalták, hiszen a hallgatók megtanulhatták 

az előadásokon elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazását, a települések pedig segítséget 

kaptak elérendő fejlesztési céljaik megvalósításában. 

A tábor évente kerül megrendezésre, tavasszal. A vizsgált tématerületeket a települési 

önkormányzati vezetőkkel egyeztetve alakítják ki. 

https://kozigallas.gov.hu/
http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/%e2%80%9ehelyi-gazdasagfejlesztes%e2%80%9d-kutatotabor/


 
 

Hallgatóink sikeres szereplése a Logisztikai Csapatbajnokságon 

A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja idén 

második alkalommal hirdette meg több fordulóból álló 

csapatbajnokságát, amelyen a Pannon Egyetem 

hallgatóiból álló csapat bekerült a legjobb 6 közé, s 

különdíjat nyert. A Just In Time nevű csapat tagjai Bangó 

Zsófia, Farkas Gábor, Farkas Krisztina, Feil Dóra és 

Mokcsay Ádám volt, felkészítő tanáruk a 

Gazdaságtudományi Kar jelenlegi dékánja, Dr. Kovács 

Zoltán. Az első két fordulóra 2014. november 3-án és 2014. november 24-én került sor, ahol 32 

csapat indult. A harmadik forduló 2015. február 23-ig tartott, mely során bemutatkozó videót 

készítettek a csapatok, illetve két esettanulmányt kellett kidolgozniuk. 

A döntőbe 6 csapat jutott be, a Just In Time maradt egyedül veszprémiként, ők képviselhették az 

egyetemet 2015. március 27-én Székesfehérváron az Emerson Process Management Kft. 

gyárépületében. A Levegő Munkacsoport különdíját nyerték el, melyet az a csapat kaphatott meg, 

akik a verseny során a legtöbb figyelmet fordították a környezetvédelemre. 

A különdíjhoz ezúton gratulálunk! 

Marketing Challenge Day II. 

A középiskolások számára meghirdetett turizmus-marketing verseny, a Marketing Challenge Day II, 

2015.05.14-én került megrendezésre a Gazdaságtudományi Karon. A kétfordulós verseny első 

fordulójában turizmusmarketinggel kapcsolatos tesztkérdéseket oldottak meg a csapatok, majd a 

második fordulóban egy prezentációt kellett készíteniük, hogy a feladatul kapott terméket milyen 

módon értékesítenék a fogyasztóknak. 

GTK-s hallgatók sikerei a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián 

Április 9-11 között 32. alkalommal rendezték meg az Országos Tudományos 

Diákköri Konferenciát. 2015-ben a Budapesti Gazdasági Főiskola adott otthont 

e kiemelt jelentőségű rendezvénynek. Bár már nem a Közgazdaságtan Szekció 

http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/hallgatoink-sikeres-szereplese-a-logisztikai-csapatbajnoksagon/


 
 
a legnépesebb szekció, így is minden kilencedik dolgozatot a Közgazdaságtan Szekcióba neveztek. A 

442 bemutatott dolgozatot 43 tagozatba sorolták. A szabályok szerint minden tagozatban egy első díj 

születhetett. A 43 első díjból kettőt a Pannon Egyetem hallgatói szereztek meg. A tagozatban 

bemutatott dolgozatok közül a dolgozatok harmada kaphatott I-III. helyezést, és kevesebb, mint fele 

kaphatott valamilyen díjat, amibe már a különdíjak is beleszámítottak. Sokszor a különdíjak is nagyon 

értékesek voltak: két hallgatónk például publikációs lehetőséget kapott különdíjként a 

Vezetéstudomány c. folyóiratba. 

Összesen 25 pályamunkát neveztünk a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karáról. Ebből összesen 

21-en mutathatták be munkájukat. Ez a szám 18-cal kevesebb, mint 2013-ban, mégis nagyszerű hír, 

hogy a dolgozatok közül 10-en I-III díj valamelyikét szerezték meg a hallgatók. Különdíjakkal együtt 

pedig alig volt olyan Pannonos hallgató, aki ne kapott volna valamilyen elismerést. 

A tagozatokat járva jó volt hallani a bírálók hallgatóink munkája iránt megmutatkozó elismerését. Jó 

volt hallani sokhelyütt az elismerőleg hangoztatott „veszprémi iskola” kifejezést. 

A hallgatók részvételét a Nemzeti Tehetség Program NTP-OTDKR-14 kódú pályázata támogatta, 

ugyanakkor ez a pályázat utófinanszírozású, így a Kar támogatása tette lehetővé, hogy hallgatóink 

részt vehessenek a 32. OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójában. 

Következzenek a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar hallgatói eredményei: 

I. díj: 2 db 

 1. Katona Attila Imre: Kockázatalapú többtényezős szabályozó kártya kidolgozása a mérési 

bizonytalanság figyelembevételével: Termelés- és Szolgáltatásmenedzsment Tagozat – Konzulens: 

Dr. Kosztyán Zsolt Tibor 

 2. Kurbucz Marcell Tamás: Projektek átfogó tervezésének és koordinálásának támogatása 

mátrixokkal: Vezetés, Szervezés I Tagozat – Konzulens: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor 

II. díj: 6 db 

 1. Friedrich Nóra: Szállodák innovációs magatartásának és képességének vizsgálata – Kutatás a 

balatoni MSZÉSZ tagszállodái körében: Turizmus Gazdaságtan Tagozat – Konzulens: Gyurácz-

Németh Petra 

 2. Hegedűs Éva: A magyarországi közúti árufuvarozással és szállítmányozással foglalkozó 

vállalatok vizsgálata: Vezetés, Szervezés II tagozat – Konzulens: Pató Gáborné Dr. Szűcs Beáta 

 3. Katona Attila Imre: A hallgatói preferenciák elemzése a gravitációs és logit modellek 

segítségével: Humán Erőforrás Gazdálkodás, Munkaerőpiac I Tagozat – Konzulensek: Dr. Kosztyán 

Zsolt Tibor, Neumanné Dr. Virág Ildikó 



 
 

 4. Strack Flórián: A Béke – barlang gyógyturisztikai célú fejlesztése: Egészség-, Öko-, Gyógy-, 

Sportturizmus Tagozat – Konzulens: Priszinger Krisztina 

 5. Szenteleki Cintia: Az érzelmi intelligencia, a munka-magánélet egyensúlya a munkahelyi 

életminőség vizsgálata a Pannon Egyetem hallgatói körében: Humán Erőforrás Gazdálkodás, 

Munkaerőpiac I tagozat – Konzulens: Komlósi Edit Mária 

 6. Urbán Ákos: Az etnikai marketing jövőbeni lehetőségei Felvidéken, avagy a szlovákiai 

magyarság következő felnőtt generációjának nemzeti identitása és fogyasztói magatartása: 

Marketing – Fogyasztói Magatartás II tagozat – Konzulens: Sasné Dr. Grósz Annamária 

III. díj: 2 db 

 1. Rémesi Péter: Harmadfokú árdiszkrimináció hatása aszimmetrikus költségviszonyokkal 

rendelkező Stackelberg duopólium esetén: Makro-modellezés Tagozat – Konzulens: Dr. Badics Judit 

 2. Friedrich Nóra – Horn Nikolett: Balatoni szállodák magatartásának vizsgálata: Turizmus – 

Fejlesztés Tagozat – Konzulens: Gyurácz-Németh Petra 

Különdíj: 3 db 

 1. Hegedűs Éva: A magyarországi közúti árufuvarozással és szállítmányozással foglalkozó 

vállalatok vizsgálata: Vezetés, Szervezés II Tagozat – Konzulens: Pató Gáborné Dr. Szűcs Beáta 

(Publikációs lehetőség: Vezetéstudomány) 

 2. Sódli Anikó: A minőség és a fogyasztói elégedettség kérdései: Turizmus Gazdaságtan Tagozat – 

Konzulens: Gyurácz-Németh Petra 

 3. Strelitz Andrea: A kockázatirányítás új dimenziói: Vezetés, Szervezés I Tagozat – Konzulens: Dr. 

Kosztyán Zsolt Tibor (Publikációs lehetőség: Vezetéstudomány) 

A hallgatóknak köszönjük a kiváló helytállást, valamint a konzulenseknek az áldozatos munkát és a 

felkészítést. 

 

Középiskolai Igazgatók Szakmai Napja a GTK-n 

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara 2015. április 

9-én Középiskolai Igazgatók Szakmai Napja címmel 

hagyományteremtő jellegű rendezvényt szervezett 

középiskolai igazgatók számára. Dr. Kovács Zoltán dékán 

köszöntőjét követően a programot Dr. Háry András, 

miniszteri biztos (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 

http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/kozepiskolai-igazgatok-szakmai-napja-a-gtk-n/


 
 
Fokozatváltás a felsőoktatásban című, duális képzéssel foglalkozó előadása nyitotta. Ezt követően 

Dr. Mihályi Péter, tanszékvezető egyetemi tanár A hazai egészségügy aktuális kérdései címmel 

tartott előadást, majd a szakmai napot Dr. Gaál Zoltán, egyetemi tanár Menedzselni – de hogyan?! 

című előadása zárta. 

Előadások az Ifjú Közgazdász Napokon 

Az Ifjú Közgazdász Napok keretében karunk oktatója, Dr. 

Mihályi Péter professzor úr A magyar gazdaság jelene és 

a mai középiskolások jövője címmel tartott szakmai 

előadást a Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási 

Szakközépiskolában 2015. március 30-án. Az előadást 

követően Dr. Kovács Zoltán dékán úr mutatta be a 

Gazdaságtudományi Kart a diákoknak. 

Ezúton is köszönjük a Veszprémi Közgazdasági és 

Közigazgatási Szakközépiskola meghívását a rendezvényre, a diákoknak pedig az érdeklődő 

részvételt! 

Idegen nyelvű állásinterjúra felkészítő kurzus 

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara a nagy érdeklődésre való tekintettel április 21 - május 

12 között ismét megszervezte Idegen nyelvű állásinterjúra felkészítő kurzusát, amelyre az egyetem 

minden veszprémi karáról vártuk a jelentkezőket. A hallgatók 20 órán keresztül angol vagy német 

nyelvű tréningeken vettek részt, melyek során képzett nyelvtanárok, Fekete Stáhl Ágota és Szűcs-

Jankó Dóra készítették fel őket az idegen nyelvű állásinterjúra. A résztvevők a nyelvi tréningeken a 

munka világával és a munkakereséssel kapcsolatos szókincsüket bővítették, megtanultak idegen 

nyelven önéletrajzot és motivációs levelet írni, hasznos tanácsokat kaptak arra vonatkozóan, hogyan 

készüljenek fel egy állásinterjúra, az interjú során hogyan prezentálják megfelelően önmagukat, s 

hogyan emeljék ki saját értékeiket, erősségeiket. A tréningeken az állásinterjúk során fellépő 

stresszhelyzetek kezelése is hangsúlyos szerepet kapott, megtanulták, hogyan reagáljanak a 

felmerülő kérdésekre, hogyan érveljenek idegen nyelven. A nyelvi tréningek interaktívak, az oktatók 

videók, hanganyagok segítségével jó és rossz példákat mutattak be, valamint állásinterjúk 

http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/eloadasaink-az-ifju-kozgazdasz-napokon/
http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/idegen-nyelvu-allasinterjura-felkeszito-kurzus-3/


 
 
szimulálásával vonták be a hallgatókat a munkába, ezáltal is fejlesztve az idegen nyelvű 

kommunikációs készségüket. 

A kurzus során az idegen nyelvű tréningek mellett vállalati szakemberek tartanak előadásokat 

májusban, s osztják meg a hallgatókkal tapasztalataikat, látják el őket hasznos tanácsokkal az 

álláskereséssel és az állásinterjúra történő felkészüléssel kapcsolatban. 

  



 
 

Jön, jön, jön 

Heinrich Hertz Alapítvány ösztöndíja 

A Heinrich Hertz Alapítványt Észak – Rajna-Vesztfália tartománya 

hozta létre. Célja, hogy támogassa a tudományos együttműködéseket a 

felsőoktatási intézményekben dolgozó oktatók, a kutatóintézetekben 

tevékenykedő tudósok, a fiatal kutatók és a kiemelkedően tehetséges 

egyetemi hallgatók között, azok külföldi tanulmányútjainak a 

finanszírozása formájában. Német állampolgárságú kutatóknak, 

felsőoktatási hallgatóknak van lehetőségük arra, hogy külföldi kutatási 

célú tartózkodásra pályázzanak, míg a külföldieknek arra, hogy Észak –

Rajna – Vesztfáliában végezzenek a program keretében tudományos 

munkát. 

További információk az alábbi linkeken: 
www.heinrich-hertz-stiftung.de   
www.wissenschaft.nrw.de 

Varázslatos Magyarország – természetfotók a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Parkról a Pannon Egyetemen 

A Varázslatos Magyarország egy fiatal természetfotós kezdeményezés a magyar természetfotózás, 

valamint Nemzeti Parkjaink bemutatására, népszerűsítésére. A világszintű fotóanyagot már számos 

helyen kiállították, többek között a Magyar Természettudományi Múzeumban és Erdélyben, a 

Székelyudvarhelyi Művelődési Házban. A pályázaton indult fotókban a varazslatosmagyarorszag.hu 

honlapon is gyönyörködhetünk. A fotókiállítás 2015. május 5-től június 30-ig látható a Turizmus 

Intézeti Tanszék Folyosógalériáján (Pannon Egyetem, Veszprém, Egyetem u 10. A épület, I. emelet) A 

kiállítás megtekintéséhez kellemes időtöltést és feltöltődést kívánunk, mellyel reméljük, sikerül 

kedvet ébreszteni a Balaton-felvidéki Nemzeti Park meglátogatására is! 

  

http://blog.gtk.uni-pannon.hu/wordpress_hu/heinrich-hertz-alapitvany-osztondija/
http://www.heinrich-hertz-stiftung.de/
http://www.wissenschaft.nrw.de/
http://varazslatosmagyarorszag.hu/


 
 

Hankiss Elemér szimpózium 

A Pannon Egyetem az Európai Szociális Alap finanszírozásával 2015. márciusában elindította A 

kőszegi innovációs kutatóbázis és tudásközpont fejlesztése a Pannon Egyetem oktatási és kutatási 

hálózatának keretében című TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0006 azonosító számú projektjét. A 

282.244.350,- Ft összköltségvetésű kutatás-fejlesztési projekt 2015. október 31-ig tart. 

A projekt első rendezvényeként valósul meg 2015. május 19-én 14.00 órai kezdettel a Hankiss 

Elemér szimpózium, mely Hankiss Elemér életének és munkásságának állít emléket. Hankiss Elemér 

kutatóként több mint 20 éven át dolgozott Kőszegen, utolsó nyilvános szereplésére is az Európa 

Házban került sor 2014. december 17-én. Mivel a projekt céljai sok tekintetben idézik Hankiss Elemér 

munkásságának lényegét – életművének magától értetődő interdiszciplinaritását – a rá való 

emlékezés méltó nyitánya lehet a projektnek. A szimpózium helyszíne a kőszegi Jurisics Vár 

Lovagterme. 
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