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 TEHETSÉG HÍRLEVÉL 

Második évfolyam ötödik szám 
A „Tehetség – Hírlevél” célja, hogy a hallgatókat és az oktatókat rendszeresen tájékoztassa a lehetséges pályázati, 
kutatási lehetőségekről. A hírlevél legfontosabb célja, hogy összehozza a tapasztalt kutatóinkat, a vállalati 
szakembereket és az érdeklődő hallgatókat.  
„Pályázati figyelő” rovatunkban bemutatjuk azokat az aktuális pályázati lehetőségeket, melyekre hallgatóink, 
illetve hallgatók bevonásával oktatóink pályázhatnak.  
„Tehetség kerestetik” rovatunkban egy-egy olyan kutatási, illetve vállalati témát mutatunk be, amelyre hallgatók 
jelentkezését várjuk. 
Reméljük, hogy a hírlevél minden olvasó számára sok-sok hasznos információt tartalmaz. 

Hallgatói sikerek 

Országos Tudományos Diákköri Konferencia eredményei 
2017. április 6-8 között Győrben rendezték meg a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 
Közgazdaságtudományi Szekcióját, ahol egyetemünk a karok között országosan az ötödik lett. 16 bemutatott 
pályamunka közül összesen 6 kapott I-III helyezést. A hallgatóknak és témavezetőjüknek ezúton is gratulálunk! 
 
I. helyezés 
 
Harsányi Henrietta – A magyar kis- és középvállalkozások nemzetköziesedése, helytállásuk a nemzetközi 
piacokon – témavezető: Neumanné Dr. Virág Ildikó 
 
Molich Kitti, Stefán Ádám – Check-in a jövőbe, avagy robotizálás a szállodai recepción – témavezető:  
Dr. Gyurácz-Németh Petra 
 
Strack Flórián – Hazai gyógyszállodák 2.0 – a medical wellness piaci kihívásai Magyarországon – témavezető: 
Dr. Lőrincz Katalin 
 
II. helyezés 
 
Marton Ádám – A fiskális konszolidáció tanulságai az EU28 tagállamban – témavezető: Dr. Halmai Péter  
 
Pál Mária – Mátrixos projekttervezés – Kiút a hagyományos szemlélet hálójából – témavezető: Dr. Kosztyán 

Zsolt Tibor 

 
III. helyezés 
 
Kántor Szilvia – Megoszt vagy megerősít? – A megosztáson alapuló gazdasági modell hazai vonatkozásai – 
témavezető: Dr. Lőrincz Katalin 
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Konferenciaelőadások 

Kari Tudományos Diákköri és a Harsányi János Gazdasági és Menedzsment 

Szakmai Konferencia, valamint a Prezentációs Nap programja 
 
Április 26-án több rendezvényt is tartunk, amelyben a hallgatók bemutathatják kutatási eredményeiket. A tavaszi 
kari Tudományos Diákköri Konferencia mellett a Harsányi János Gazdasági és Menedzsment Szakmai 
Konferencia, valamint a Prezentációs Nap is e napon kerül megrendezésre. 
 
A rendezvények tervezett programja: 
 
09.00-09.30: Regisztráció (előadók, résztvevők számára) – „A” épület, aula 
09.35-12.00: Gazdaságtudományi Tagozat I (A/234), Gazdaságtudományi Tagozat II (A/204) programja. 
12.00-13.30: Ebédszünet 
13.30-15.30: Prezentációs Nap - A/204 
16:00-16:30: Díjátadás 
 
Részletes program: http://tdk.gtk.uni-pannon.hu/page.php?PageID=142  
 

Raklapfestő Verseny a Logisztika Napján 
Április 27. a Logisztika Napja, melynek megünneplésére és a logisztika népszerűsítésére a Pannon Egyetem 
Gazdaságtudományi Kara, a VEAB Logisztikai Munkabizottsága és az EPAL Raklapfestő Versenyt szervez. 
 
A versenyre szeretettel várjuk egyetemi hallgatókból, középiskolás diákokból álló, valamint vállalati partnerektől 
érkező 2-5 fős csapatok jelentkezését. 
 
A verseny időpontja: 2017. április 27., 13.00 óra 
 
Helyszín: Pannon Egyetem, “A” épület előtti parkoló (8200 Veszprém, Egyetem u. 10.) 
 
Téma: Logisztika napja – raklapfestés 
 
Az alkotások technikáját (festék, zsírkréta, tempera stb.) a csapatok határozzák meg, így a szükséges anyagokat a 
csapatok hozzák magukkal. A raklapot az EPAL biztosítja, (a raklap mérete: 800 x 1200). A verseny során 
használható bármilyen kereskedelmi forgalomban kapható festék, amelynek használata külön engedélyt nem 
igényel. Védőfelszerelésről (takaró fólia, maszk, kesztyű, stb.) szintén a csapatoknak kell gondoskodniuk. 
 
A verseny előtt egy előzetes válogatót tartunk, ahová a csapatok alkotásainak a vázlatát várjuk és a “zsűri” dönt, 
hogy mely csapatok készíthetik el a festményt raklapra a versenyen. A vázlatok beküldési határideje 2017. április 
20. (csütörtök). A vázlatokat A/4-es lapra kell elkészíteni és a Pannon Egyetem (8200 Veszprém, Egyetem u. 10.) 
“A” épület 130-as irodájába juttassák el Pató Gáborné Dr. Szűcs Beáta részére, vagy elektronikusan a 
patog@vnet.hu e-mail címre. Kérjük, a pályázók adják meg a nevüket, e-mail címüket és mobilszámukat is a 
kapcsolatfelvétel miatt, továbbá az alkalmazni kívánt technikát. Az e-mail tárgyában “Logisztika napja 2017. 
április 27.” szerepeljen. A sikeres pályázóknak 2017. április 21-ig visszajelzünk. 
 
A festmény témája a logisztikához, a logisztika 
népszerűsítéséhez kapcsolódjon. 
 
Díjazás: 
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Minden versenyzőt az EPAL és a Gazdaságtudományi Kar ajándékkal jutalmaz, az első 3 helyezett 
ajándékcsomagot kap. 
 
Jelentkezés és további információ: Pató Gáborné Dr. Szűcs Beáta tanárnőnél a patog@vnet.hu e-mail címen. Az 
e-mail tárgyában a “Logisztika napja 2017. április 27.” szerepeljen. 

Pályázati figyelő 

Nemzet Fiatal Tehetségeiért 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet 
a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj címmel. 
 
Az internetes pályázatok benyújtása folyamatos a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, az alábbi beadási 
szakaszok szerint:  
 
I. beadási szakasz: 2017. március 14-től 2017. május 15-ig 
II. beadási szakasz: 2017. május 16-tól 2017. július 31-ig 
III. beadási szakasz: 2017. augusztus 1-től 2017. szeptember 30-ig 
IV. beadási szakasz: 2017. október 1-től 2017. november 30-ig 
V. beadási szakasz: 2017. december 1-től 2018. január 31-ig 
VI. beadási szakasz: 2018. február 1-től 2018. március 15-ig. 
 
A pályázat kódja: NTP-NFTÖ-17 
 
További információk: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas3/   
 

Lőrincz Péter Diplomamunka Pályázat 2017 
A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) idén 18. alkalommal hirdeti meg a 
diplomamunka pályázatát a 2016/2017-es tanévben diplomázó hallgatók számára, amelyen a legjobb logisztikai 
vagy logisztikához szorosan kapcsolódó szakdolgozatokat díjazzák. 
 
A felhívás az MLBKT honlapján is elérhető: http://logisztika.hu/palyazatok/mlbkt-lorincz-peter-diplomamunka-
palyazat/ 
 
Pályázhatnak azok a végzős, nappali képzésben részt vett hallgatók, akik 
 
logisztikai, illetve a logisztikához szorosan kapcsolódó területről (ellátás, ellátási lánc, szállítási lánc, készletezés-
raktározás, elosztás, újrahasznosítás, beszerzés, termelés, informatika, kontrolling, minőségbiztosítás, stb.) írták 
szakdolgozatukat; 
magyar nyelven, esetleg angol vagy német nyelven, de hazai felsőoktatási intézményben készítettek 
diplomamunkát (diplomatervet, szakdolgozatot); 
diplomamunkájukra legalább jó (4) osztályzatot kaptak; legalább jó (4) minősítésű diplomát szereztek. 
dolgozatuk nem titkosított, illetve amennyiben titkosított, akkor a szerző vállalja azt, hogy a dolgozat a bíráló 
bizottság tagjai számára teljes egészében megismerhető, illetve amennyiben helyezést ér el, akkor a benne szereplő 
szakmai munka és annak főbb eredményei publikálhatóak. 
 

Kóta József Gyakornoki Program 
A Stúdium Közalapítvány a Kóta József Gyakornoki 
Program keretében gyakornoki pozíciókat hirdet tatabányai 
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munkáltatóknál közép‑ és felsőfokú, nappali tagozatos fiatalok tanulmányainak támogatására és a későbbiekben 
munkáltatónál történő elhelyezkedésük segítésére. Az ösztöndíj támogatást nyújt a tanulmányok elvégzéséhez, a 
diploma megszerzéséhez, és a tanulmányok befejeztével a pályakezdő munkavállaló számára munkahelyet 
biztosít. 
 
Gyakornoknak jelentkezhet az a fiatal, aki: 
 
az ország bármelyik közép‑ vagy felsőoktatási intézményének nappali tagozatos hallgatója és a meghirdetett 
gyakornoki pozíciónak megfelelő képzésben vesz részt. 
30. életévét a jelentkezés időpontjáig még nem töltötte be. 
Egyéb feltételek: 
 
Felsőoktatásban tanulók esetében a tanuló az adott szak tekintetében meghatározott alapképzési időt max. 2 
félévvel lépheti túl. 
A tanulmányok befejezése után a Gyakornok és a Cég munkaszerződést kötnek legalább olyan időtartamra, amely 
időtartamban a Gyakornok ösztöndíjban létesült. Van lehetőség rá, hogy a Gyakornok más tatabányai céggel 
kössön munkaszerződést, amennyiben a fogadó cég az addig kifizetett ösztöndíj értékét az ösztöndíjat biztosító 
cégnek  megfizeti. 
A jelentkezőket a Stúdium Közalapítvány közvetíti ki az érintett cég felé. 
 
A cégek a személyes találkozó után választják ki a támogatni kívánt fiatalt, ezt követően háromoldalú 
megállapodást köt a gyakornok, a munkáltató és a Stúdium Közalapítvány. 
 
Kóta József Gyakornoki ProgramA gyakornoki ösztöndíj felsőfokú tanulmányok esetén 50.000 Forint/hónap, mely 
a szakképesítés megszerzéséig jár. 
 
Egy fiatal csak egy jogcímen kaphat ösztöndíjat, aki a Kóta József Gyakornoki Program támogatásában részesül, 
nem kaphat tovább Stúdium tanulmányi ösztöndíjat. 
 
Jelentkezés 2017. március 10‑től. 
 
A pályázathoz szükséges adatlapot a 
http://tatabanya.hu/fooldal/gyorskereso/tatabanya_hazavar/kota_jozsef_gyakornoki vagy 
https://www.facebook.com/tatabanyahazavar oldalról lehet letölteni. 
 
Az adatlap nyomtatott formában beszerezhető Tatabánya MJV Polgármesteri Hivatala (2800, Tatabánya, Fő tér 
6.) Ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben (Hétfő: 13:00‑18:00, szerda: 8:00‑12:00 és 13:00‑16:00, Péntek 
8:00‑12:00) 
 
További információk: Zsótér Daniella (zsoter.daniella@gfsz.hu; 06‑30/985‑7055). 
 
Pályázat benyújtása postai úton történik a következő címre: 
 
Tatabánya MJV Önkormányzatának 
GAZDASÁGFEJLESZTŐ SZERVEZETE NONPROFIT KFT. 
2800 Tatabánya, Szent Borbála út 1. 
(Borítékra kérjük írja rá: Kóta József Gyakornoki Program.) 


