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TEHETSÉG HÍRLEVÉL 

A	második	(októberi)	szám	
Örömünkre szolgál, hogy a második Tehetség Hírlevélben már arról is beszámolhatunk, hogy számos hallgató 
már bekapcsolódott egy-egy tanszéki, vagy projekt kutatásba. Az elindult kutatások mellett bemutatunk néhány 
új lehetőséget is, melyekre várjuk a hallgatók jelentkezését. 
A második számban továbbra is szerepel néhány olyan pályázati lehetőség, amely még nem járt le, így 
szeretnénk ezekre újra felhívni a hallgatók figyelmét. Ugyanakkor a „Pályázati figyelő” rovatunkban új 
pályázatok is megjelennek.  
A hírlevélben „Tudás Műhelyek” rovatunkban újabb kutatóműhelyek mutatkoznak be, melyek munkájába 
örömmel várjuk a hallgatók jelentkezését.  
Beszámolunk rendezvényeinkről, hírt adunk aktuális kurzusainkról, melyre minden érdeklődő hallgatót 
szeretettel várunk. 
„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. 

Pályázati	lehetőségek	

Pallas	Athéné	Magyarország	Cambridge	Ösztöndíjprogram	
A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány pályázatot hirdet a Pallas Athéné Magyarország Cambridge 
Ösztöndíjprogramon való részvételi lehetőség elnyerésére magyar hallgatók részére, akik közgazdasági és 
pénzügyi tanulmányaikat folytatnák mesterképzés keretében. A pályázatra olyan hallgatók jelentkezését várják, 
akik a Cambridge Egyetemen posztgraduális mesterképzésben vennének részt az ösztöndíjprogram keretében. 
Az ösztöndíj összege: Az egy hallgatóra jutó éves támogatás legfeljebb 11 millió forint, amelyből a 
vendéghallgató egy akadémiai évre esedékes tandíja és ösztöndíja fedezhető. 
A kiválasztást a nemzetközi ösztöndíjprogramokért felelős Cambridge Commonwealth and International Trust 
szervezet fogadja és koordinálja. 
Határidő: 2016. január 6. 
További információ: http://www.graduate.study.cam.ac.uk/how-do-i-apply?ucam-ref=global-header  

Pályázat	külföldi	államközi	ösztöndíjak	elnyerésére	a	2016-2017-es	
tanévre	hallgatóknak,	oktatóknak,	kutatóknak,	tudományos	
szakembereknek	és	művészeknek	
A Tempus Közalapítvány pályázatot tett közzé külföldi államközi ösztöndíjak elnyerésére a 2016-2017-es 
tanévre vonatkozóan kormányközi vagy tárcaközi oktatási, tudományos és kulturális együttműködési 
munkatervek alapján. 
A pályázat keretében a 2016/2017-es tanévben megvalósítható egyetemi részképzésre, teljes képzésre, doktori 
teljes és részképzésre, hosszú és rövid 
tanulmányútra, illetve a 2016 nyarán megrendezésre 
kerülő nyári egyetemi kurzusokon való részvételre 
jelentkezhetnek hallgatók, végzett hallgatók, 
oktatók, kutatók, tudományos szakemberek, 
művészek. 
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Határidők: 
· tanulmányutak: 2015. november 16. 
· nyári egyetemek: 2016. január 15. 
· részképzések: 2016. február 29. 
· teljes képzések: 2016. március 1. 

Az ösztöndíjra kizárólag a Tempus Közalapítvány online pályázati felületén lehet pályázni: 
http://www.scholarship.hu/  

Pallas	Athéné	Geopolitikai	alapítvány	-	„ELSŐ	CIKKEM”	PROGRAM	
A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány elő szeretné segíteni, hogy geopolitikai témájú tudományos cikkek 
szülessenek a Tudományos Diákköri Konferenciák (TDK) versenydolgozataiban, valamint a végzős hallgatók 
szakdolgozataiban lévő értékes, friss gondolatokból. A PAGEO „Első Cikkem” program egyszerre ösztönzi a 
fiatal kutatót és a témavezetőjét arra, hogy egy közös tudományos cikkben folytassák a sikeres dolgozatot 
megalapozó kutatást. 
Amennyiben a pályázat során elfogadott versenydolgozathoz, vagy szakdolgozathoz kapcsolódó témában megírt 
cikket egy tudományos folyóirat elfogadja, a hallgató és a témavezetője 50-50 ezer forint támogatásban 
részesülnek. Idegen nyelvű cikk esetén a támogatás 100-100 ezer forint. Többszerzős dolgozat, illetve több 
témavezető esetén egyedi elbírálás alapján a támogatási szerződésben kerül meghatározásra a támogatás összege. 
Határidő: folyamatos 
Bővebb Információ: 
http://www.pageobudapest.hu/files/tenders/palyazati_felhivas_elso_cikkem%20programra.pdf  

Pallas	Athéné	Domus	Scientiae	alapítvány	-	„ELSŐ	CIKKEM”	PROGRAM	
A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány „Első cikkem” elnevezésű publikációtámogatási programot hirdet. 
A pályázatra makroökonómiai vagy pénzügyi témájú díjnyertes versenydolgozatok, valamint szakdolgozatok 
szerzői jelentkezhetnek. Amennyiben a pályázat során elfogadott versenydolgozathoz, vagy szakdolgozathoz 
kapcsolódó témában megírt cikket egy referált folyóirat elfogadja, a hallgató és a témavezetője 50-50 ezer 
forint, idegen nyelvű cikk esetén 100-100 ezer forint támogatásban részesülnek. Többszerzős dolgozat, illetve 
több témavezető esetén a támogatás összegét – a fenti felső korlátok figyelembe vételével – egyedi elbírálás 
alapján határozzuk meg. Már publikációval rendelkezők is pályázhatnak, de a pályázatok elbírálása során előnyt 
élveznek azok a pályázók, akiknek még nincs referált folyóiratban publikációjuk. 
Határidő: folyamatos 
Bővebb Információ: http://www.padsbudapest.hu/docs/Pads_felhivas_Elso_cikkem.pdf  

Kiemelkedően	tehetséges	fiatalok	támogatása	
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség 
Program végrehajtásának 2015-2016. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdet az egyedi 
fejlesztést biztosító ösztöndíjak támogatására.  
A pályázat célja: Kiemelkedően tehetséges fiatalok támogatása. 
A pályázat összege: minimum 100 000 Ft (vagy 10 000 Ft/hó), maximum 1 500 000 Ft (vagy 150 000 Ft/hó, 10 
hónapon keresztül). 
A pályázat időtartama: 10 hónap 
A pályázat benyújtása folyamatos. Végső határideje: „A” komponens (=egyösszegű támogatás) esetén 2016. 
május 15; „B” komponens (=havi támogatás) esetén 
2016. február 29. 
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Támogatott korosztály: 8-35 év 
Kinek ajánljuk? Akinek vannak akár már középiskolásként, akár az egyetemen versenyeredményei (OKTV, 
OSzTV, TDK stb.).  
A kuratórium 5 napon belül dönt a befogadásról, 15 napon belül dönt a támogatásról 
További információ, jelentkezés: http://www.emet.gov.h0u/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program168/  

Közös	kutatási	eredmények	
A Közgazdasági Intézet munkatársai 2011 decembere óta dolgoznak egy nemzetközi kutatási konzorciumban, 
amely a pénzügyi válság kialakulásának okaival valamint gazdasági, társadalmi és környezeti 
következményeivel foglalkozik. A Financializáció, Gazdaság, Társadalom és Fenntartható Fejlődés (angolul 
rövidítve FESSUD) nevű projektben eddig három országjelentés és további három tanulmány készült el 
különböző témákban, melyek a fessud.eu honlapon is olvashatók. Ezeket a tanulmányokat a projekt évenként 
megrendezett nyilvános nemzetközi konferenciáján is bemutatták, ahová egy alkalommal egy, a projektben 
közreműködő, Közgazdasági elemző mesterképzési szakos hallgató, Tóthmihály András is elkísérte az 
előadókat. A projektben vele együtt eddig három hallgatónk vett részt. A legutóbb leadott tanulmányunkat a 
PIIGS-országok gazdasága és a nemzetközi pénzügyi piacok kapcsolatáról Simon Barbara, Alkalmazott 
közgazdaságtan alapképzési szakos hallgatónk jegyzi. Korábban pedig a magyar pénzügyi rendszerről, illetve az 
EU pénzügyi direktíváinak hazai átvételéről szóló országtanulmány elkészítésében segített sokat Stenger Zsolt, 
jelenlegi doktorandusz hallgatónk.  
Reméljük, hogy a következő projektjeinkben is számíthatunk majd hallgatói közreműködésre, melyből közös 
cikk, tanulmány, vagy konferencia-előadás is készülhet. 

Elindult…	
Az előző, szeptemberi hírlevelünkben bemutatott Tehetség Akadémia elindult, melyben négy vállalati kutatásba 
kapcsolódhatott be három – három hallgató. Kutatási eredményeiket a novemberi Intézményi TDK konferencia 
előadásai után egy workshopon mutatják be november 18-án. 
Szintén sikeresen összeállt az egyes intézetek demonstrátoraiból a „Felsőoktatási jelentkezések és a jelentkezési 
attitűdök elemzése” kutatásra szervezett, szakvezetőkből és hallgatói demonstrátorokból álló csapat.  

Tehetség	kerestetik	
A Pannon Egyetem hallgatói tavaly és tavaly előtt is kiválóan szerepeltek az évente meghirdetett Logisztikai 
Csapatbajnokságokon, melyet 2016-ban is megrendeznek. 
 Itt a lehetőség, hogy a hallgatók újra bizonyítsák rátermettségüket!  
A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja immár 3. alkalommal teszi közzé az 1 000 000 Ft 
ösztöndíjazású tanulmányi verseny felhívását, nappali tagozatos hallgatók számára. 
A Logisztikai Csapatbajnokság Facebook oldala: https://www.facebook.com/logisztikaicsapatbajnoksag   
A nagy sikernek örvendő logisztikai csapatbajnokság célja a nappali tagozatos hallgatók tehetséggondozása, 
lexikális tudásuk, vezetői és innovációs készségeik fejlesztése gyakorlati jellegű logisztikai problémák 
megoldásán keresztül.  
A verseny élőshow-val zárul, ahol kihirdetésre kerül az első három "dobogós" csapat, akik pénzjutalmukat 
ünnepélyes keretek között a Nagyvállalatok 
Logisztikai Vezetőinek 10. országos és 5. 
Nemzetközi Konferenciáján vehetik át! 
Csapatok jelentkezése, további információ: Dr. 
Kovács Zoltán, kovacsz@gtk.uni-pannon.hu  
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Csoportos	kutatás	a	Helyi	gazdaságfejlesztés	óra	keretében	
A Helyi gazdaságfejlesztés (HGF) óra keretében tavaly jártak először a hallgatók kutatótáborban. A táborok 
végén a hallgatók beszámolót tartottak a polgármestereknek az elért eredményekről, valamint kutatási jelentés is 
készült a táborok eredményeivel.  
A hallgatókkal közös munka eredményeképpen született meg a Helyben a Hely(i)ért kezdeményezés, ami a helyi 
értékek és helyi termékek elkötelezett szóvivője, de részt vesz a helyi vállalatok CSR tevékenységének 
fokozásában, valamint tevékenységei közé tartozik a GTK szakjainak népszerűsítése is.  
A következő kutatótábor jövő év áprilisában várható, szintén a HGF óra keretében. A bejárandó terület: 
Szigliget, Badacsonytördemic és Hegymagas. A tábor a Balatoni Turisztikai Kutató Intézet (BATUKI) 
társszervezésében valósul meg, Nemzeti Tehetséggondozó Program (NTP) forrásból remélhetőleg.  
Pályázni a kutatótáborban való részvételre: 2015. szeptember 16-ától lehet. Ide várunk még hallgatókat, de 
nekik mindenképpen fel kell venniük a Helyi gazdaságfejlesztés órát, mivel ennek keretén belül készítjük fel 
őket a kutatótáborra.  
A táborok általában 4 naposak.  
További információ: Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória, viktoria.czuppon@gmail.com  

Rendezvények	

Országos	Hallgatói	Konferencia	és	MLBKT	kongresszus	-	Balatonalmádi,	
2015.	november	11.	
A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) 2015-ben is megrendezi Országos 
Hallgatói Konferenciáját! Az MLBKT az idén is ingyenesen látja vendégül a nappali tagozatos felsőoktatási 
hallgatókat az Országos Hallgatói Konferencián, és a háromnapos logisztikai és beszerzési kongresszus teljes 
első napján. Szakmai kávézóval várják a hallgatókat novemberben, ahol több száz gyakorló szakemberrel 
ismerkedhetnek meg. 
További információ: http://kongresszus.logisztika.hu/home/home/orszagos-hallgatoi-konferencia-2015-
logisztika-szakosoknak/  

Tudomány	a	kocsmában	Kőszegen	
A Tudomány a kocsmában c. rendezvény Veszprémben már több éves múltra tekint vissza. A rendezvényt a 
Mérnöki Kar Tudományos Diákköri Tanácsa gondozza, ugyanakkor a választott témák nem szorítkoznak 
kizárólag a mérnöki területekre. 
A soron következő előadás is méltán számíthat érdeklődésre, hiszen egy nemzetközi hírű professzor, James 
Skelly tartja az előadást „Language and Human Confusion” címmel. Október 27-én, 18 órai kezdettel.  
Bővebb információ: 
http://mk.uni-pannon.hu/index.php/hallgatoinknak/tdk/100-tudomany-a-kocsmaban/732-language-confusion 
https://www.facebook.com/events/579561198848855/  
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Intézményi	Tudományos	Diákköri	Konferencia	
A Pannon Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa meghirdeti a Pannon Egyetem Intézményi Tudományos 
Diákköri Konferenciáját. 
A konferenciára osztatlan, BSc/BA, MSc/MA képzésben részt vevő hallgatók jelentkezhetnek. 
A jelentkezés elektronikus regisztrációval, valamint a bemutatásra szánt pályamunka (dolgozat) 
összefoglalójának benyújtásával történik. 
Ezt a http://tdk.uni-pannon.hu weboldalon 2015. október 12-től elérhető rendszerben kell megtenni. 
Időpontok/határidők: 
- a 2015-ös év Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia időpontja: 2015. november 18.   
- a regisztráció és az összefoglaló benyújtásának határideje: 2015. október 26. (hétfő) 23:00 
- a dolgozat elektronikus benyújtásának határideje: 2015. november 8. (vasárnap) 23:00 
- a nyomtatott munka benyújtásának határideje: 2015. november 10. (hétfő) 15:00 
További információ: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor, kzst@gtk.uni-pannon.hu  

Kurzusok,	kutatási	programok	

Alkalmazásmenedzsment	
Az IT Services Hungary Kft. a T-Systems International magyar leányvállalatként a T-Systems nemzetközi 
termelési láncának egyik fontos eleme. A cég folyamatosan fejlődik, az elmúlt időszakban a duplájára nőtt 
csapatuk és mind budapesti, pécsi és debreceni irodánkba további szakértő kollégákat várnak.  
Csoportjukban (Telekom IT TSI ADAM Application Management) jelenleg 15 menedzser kolléga 
tevékenykedik. Mivel egy kihívásokat rejtő, ámde a menedzser tevékenységnek kevéssé ismert ágáról van szó, 
szeretnék ezzel a kurzussal felkelteni a fiatal, ambiciózus hallgatók érdeklődését.  
A kurzus már 2014-ben, a tavaszi félévben is indult, és büszkén mondhatjuk, hogy az ágazaton gyakornokaink 
közül többen a Pannon Egyetem hallgatói közül kerültek ki. A kurzus keretein belül megismerkedhetnek az 
alkalmazások menedzselésével kapcsolatos mindennapi teendőkkel, azok hátterével, gyakorlati példákon 
keresztül nyerhetnek betekintést ebbe a sokrétű szakmába.  

A kurzus időtartama: 2015. november 9-13. 

Jelentkezés: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor, kzst@gtk.uni-pannon.hu  

További információ: https://www.facebook.com/ADAMITSH 

Kutatóműhelyek	bemutatása	
A Gazdaságtudományi Karon nagyon sok kiváló kutatóműhely működik. Minden alkalommal egy-egy 
kutatóműhelyt mutatunk be, melyben azt is bemutatjuk, hogy hallgatóink milyen módon tudnak bekapcsolódni 
az itt folyó kutatásokba. 
A Közgazdasági Intézetben nagyon sok érdekes kutatással foglalkoznak. Ezekből mutatunk be most egyet. 

Regionális	innovációs	kutatások	
A regionális innováció vizsgálatával megtudhatjuk, 
hogy az egyes régióknak az utóbbi években hogyan 
alakult az innovációs teljesítménye. Az innovációs 
teljesítmény számbavételekor olyan mutatókat 
vizsgálunk, mint például a publikációk, a 
hivatkozások vagy a szabadalmak száma, illetve az 
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állami vagy a vállalati szektor K+F ráfordításai. E mutatók alapján négy teljesítménycsoport képezhető: vezető, 
követő, mérsékelt és lemaradó innovátorok. Országon belül az egyes régiók különböző csoportokba sorolhatók. 
Például az észak-magyarországi, az észak-alföldi, illetve a dél-dunántúli régiók a lemaradók csoportjába, míg az 
ország többi régiója a mérsékelt innovátorok csoportjába tartozik.  
A regionális innovációs rendszerek vizsgálatakor pedig azt vesszük számba, hogy az adott régió vagy annál 
kisebb egység, például egy város esetében milyen együttműködések, kapcsolatok alakulnak ki vállalatok, 
egyetemek, kutatóintézetek és diffúziós szervezetek között a tudás, az új fejlesztések, innovációk átadására. 
További információ: Dr. Csuka Gyöngyi, gycsuka@gtk.uni-pannon.hu   

Kutatások	az	Ellátási	Lánc	Menedzsment	tanszéken	
Az Ellátási Lánc Menedzsment Intézeti Tanszék a vállalatokon belüli és a vállalatok közötti értékteremtő 
folyamatokkal foglalkozik. Ilyenek a termelés, logisztika, szolgáltatások. A kutatóműhely célja a gyakorlatban, 
gazdasági életben is hasznosítható eredmények elérése. A kutatóműhely alapvető törekvése, hogy a kutatási 
eredmények beépüljenek a Gazdaságtudományi Kar oktatási tananyagaiba. 
A hallgatók hazai és nemzetközi kutatási projektekbe kapcsolódhatnak be: korszerű termelési (JIT) rendszerek, 
lean menedzsment, logisztikai kompetenciák, szolgáltatások. 
További információ: Dr. Kovács Zoltán, kovacsz@gtk.uni-pannon.hu 
 

 
 
 
 
 


