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TOVÁBBTANULÁS?    NJE GTK!

– Az a tapasztalatom, hogy a hallgatók többsége a felvételi alkalmával nem 
csupán szakot választ, hanem egyetemet is, és ez jól van így. Önmagában 
„jó szak” ugyanis nem létezik, valójában „jó képzést” kell választani. Egy „jó 
terméket” az oktatási piacról, ami széles mozgásteret biztosít a karrierter-
vezésben, professzionális, jól szervezett és hallgatóbarát. Kell hozzá sok jó 
oktató, némi közösségi pezsgés, inspiráló egyetemi helyszín, modern léte-
sítmények. Azok alapján, amit a GTK kínál, ez bizony jó termék… hát ezért!

Jogi diplomája megszerzését követően 20 évig az igazság-
szolgáltatásban és közigazgatásban dolgozott, csaknem 

tíz évig vezetőként. 2013-ban, a gazdaságtudományi 
képzés elvégzését követően védte meg PhD doktori ér-
tekezését közgazdaságtanból. Az elmúlt 10 évben több 
nagy egyetem előadója, óraadója volt. A kecskemé-
ti GTK létrehozása óta a kar oktatója, majd vezetője. 
Több alkalommal dolgozott az Európai Bizottság szak-

értőjeként statisztikai témákon nemzetközi környezet-
ben. Számos tanulmány szerzője, aktív kutató, a Magyar 

Tudományos Akadémia IX. Osztályának köztestületi tagja.

jogász-közgazdász, 
egyetemi docens, 

a kecskeméti 
Gazdaságtudományi  

Kar dékánja

 Dr. Kárpáti József
…MIÉRT ÉPPEN A GTK? 

Tudományos fokozatát a Debreceni Egyetem Bölcsészet-
tudományi Karán szerezte meg 2005-ben. Két évtizede 

dolgozik a felsőoktatásban, pályája során meghatározó 
szerepet vállalt az oktatásfejlesztés, a hallgatói tehet-
séggondozás, a tudományszervezés terén. Közgyűjte-
ményi területen szerzett országos intézményvezetői 
tapasztalatokat, majd az egyetemmé válást követően 
tudományos rektorhelyettessé nevezték ki. Két éven át 

vezette a Pedagógusképző Kart. Kutatásai a gazdaság- és 
társadalomtudományi szakmai területhez kapcsolódnak. 

habilitált  
főiskolai tanár,  

a Neumann János 
Egyetem rektora

Dr. fülöp tamás
…MIÉRT ÉPPEN AZ NJE? 

a Neumann János  
Egyetem Hallgatói 

Önkormányzatának 
elnöke és az intézmény 

Gazdaságtudományi 
Karának büszke 

hallgatója

A választásom a duális képzés versenyképessége miatt esett a 
kecskeméti egyetemre, sőt a döntésemet erősen befolyásol-

ta az is, hogy a karon olyan minőségi oktatás folyik, amely 
ma a munkaerőpiac valamennyi szegmensében haszno-
san és könnyen kamatoztatható. Mindenkori célom volt, 
hogy az elméleti tudás mellett gyakorlati tapasztalatokat 
is szerezhessek, hiszen manapság itthon és külföldön is 
ez számít az egyik legnagyobb előnynek a vállalatok sze-

mében. Boldog vagyok ezzel a választással, hiszen meg-
kaptam mindent, amit vártam az intézménytől, sőt maga a 

város is számtalan lehetőséget rejt a fiatalok számára.

…MIÉRT ÉPPEN KECSKEMÉT? 
Azt gondolom, hogy egy egyetemista számára nem csak az a szempont 
pályaválasztáskor, hogy maga az intézmény megfelel-e az igényeinek.  
A fiatalok vágynak a szabadidős tevékenységek lehetőségére, valamint ter-
mészetesen a kulturális programokra és a szórakozásra is. Kecskemét ki-
mondhatjuk, hogy jeleskedik ezekben is, hiszen a szórakozóhelyektől kezd-
ve, a minden igényt kielégítő sportlehetőségeken át egészen a személyes 
kedvencemig, az Adventi vásárig mindent megtalál itt az, aki egy kis kikap-
csolódásra, vagy csak kimozdulásra vágyik. 

GarGya Kata

– Vitathatatlan tény, hogy számtalan érv szól a „Neumann” mellett. Egyetemünk 
az elmúlt időszakban nemcsak jelentős fejlődési pályára állt, de egy 21. századi 
modern Campussal is gazdagodott. Gyakorlatorientált, sokszínű képzési port-
fólióinkban egyre meghatározóbb szerephez jut az attraktív és versenyképes 
gazdaságtudományi képzés. A kecskeméti közgazdászképzés minőségét, az itt 
megszerzett diploma munkaerőpiaci értékét oktatóink felkészültsége, minő-
ség iránti elkötelezettsége és intézményünk stabil jövőképe együttesen garan-
tálja. Kecskemét és az egyetem egyszerre nyújt vonzó, inspiráló és hallgatóba-
rát felsőoktatási környezetet a bennünket választó hallgatók számára. 
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SIKERES, KISZÁMÍTHATÓ KARRIER

MIÉRT EGYETEM?
A diplomaszerzés jól megtérülő befektetés:  250-280.000 Ft 
havi átlagkereset helyett alapszakos diplomával 400.000, 
mesterszakossal 600.000 Ft az átlagbér. Előléptetéseknél is 
fontos szempont a munkáltató szemében.

DIPLOMA =  
TUDOM, HOGYAN CSINÁLOM + ÉRTEM IS, HOGY MIÉRT ÚGY  

+ VAN MUNKÁM + JÓL IS KERESEK VELE

MIÉRT GAZDASÁGI KÉPZÉS?
A közgazdasági diplomával rendelkezők iránt folyamatos 
a kereslet, ami aligha csökken a következő évtizedekben. 
A tíz legnépszerűbb egyetemi szak közül három gazdasági 
területekhez kötődik.

GAZDASÁGI DIPLOMA = JÓ MUNKAHELY + JÓ FIZETÉS + VEZETŐI KILÁTÁSOK

MIÉRT AZ NJE GTK?
l  Dinamikusan fejlődő, helyben elérhető 

gazdaságtudományi képzés
l Öt népszerű alapszak
 –  Nemzetközi gazdálkodás: multinacionális vállalatok 

nemzetközi kapcsolatai
 –  Pénzügy és számvitel: kiemelkedően jó fizetés
 –  Gazdálkodási és menedzsment: átfogó, alapos 

gazdasági ismeretek
 –  Kereskedelem és marketing: piaci értékesítés és 

kommunikáció
 –  Turizmus-vendéglátás: idegenforgalom, vendégfogadás 

felsőfokon
l  Népszerű felsőoktatási szakképzési szakok (FOSZK-ok)
l Menő és rangos MBA-képzés
l Duális képzés
 –  Szakmai gyakorlat  –  Vállalati tapasztalat
 –  Fizetés   –  Jövőbeli munkahely
l  ECO ösztöndíjprogram: közel egymillióval olcsóbb 

diploma, mint máshol
l Európai színvonalú, ultramodern campus
l  Dinamikusan fejlődő régió, sok jövőbeli diplomás 

munkalehetőséggel
NJE GTK = ALKALMAZHATÓ TUDÁS + MUNKALEHETŐSÉGEK + ÖSZTÖNDÍJ 

+ JÓ OKTATÓK + VADIÚJ CAMPUS

NEUMANN JÁNOS
Neumann János (1903 – 1957) matematikus, az első digitális 
számítógép egyik megalkotója. A játékelmélet megalapozása 
révén a közgazdaságtan, pszichológia, szociológia, politológia, 
evolúciókutatás területén is alkalmazzák felfedezéseit. A Fi-
nancial Times 1999-ben az évszázad embere címet adta neki. 

AZ EGYETEM PROFILJA
A Neumann János Egyetem az alkalmazott tudományok 
egyeteme, vagyis a célja nem a száraz elmélet, de nem is 
csupán gyakorlati ismeretek átadása, hanem a gyakorlatra 
jól alkalmazható, időtálló ismereteké. Célunk, hogy az alföl-
di térség vezető egyeteme legyünk, és országos szinten is 
versenyképes diplomát adjunk az itt tanulóknak.

KÉPZÉSI FORMÁK
Több szinten és formában lehet megkezdeni a tanulmá-
nyokat. Az alapképzések mellett mesterképzésre, duális 
képzésre, felsőoktatási szakképzésekre és a szakirányú to-
vábbképzésekre is lehetőség van. Tájékozódj ezekről a ma-
gazinban és a honlapunkon! Ott csatlakozol be a felsőokta-
tásba, ahol a legjobb neked. 

A HALLGATÓ AZ ÉRTÉK
A hallgató egyetemünk legnagyobb értéke. Az itt végzettek 
szakmai felkészültsége, személyes adottságai biztosítják 
egyetemünk jó hírét. Éppen ezért fontos, hogy szakmailag 
és emberileg is segítsük a majdani előmeneteledet, tanul-
mányaidat, a munkába állásodat.

AZ ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETEME
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MI AZ A DUÁLIS KÉPZÉS?
A duális (kettős) képzés két helyen zajlik: az órarendi okta-
tás mellett szakmailag minősített vállalatoknál gyakorlati 
képzés is folyik. Ennek során nemcsak az ismereteid gya-
rapodnak, de megismered a vállalat működését, a vállala-
ti kultúrát is, mindezt az egyetemi tananyaghoz szorosan 
illeszkedve, az egyetemen megszerzett tudással és diplo-
mával közös csomagban.

ALAPKÉPZÉS = SZAKTUDÁS + DIPLOMA

DUÁLIS KÉPZÉS = SZAKTUDÁS + DIPLOMA  
+ VÁLLALATI ISMERETEK ÉS KULTÚRA

Gyere a DUÁLIS KÉPZÉSRE, ha érdekel... 

 a havi juttatás a cégtől
 a vállalati gyakorlat
 az, hogy jól mutat az életrajzban
  az, hogy a képzés végén jó eséllyel  
állásajánlatot kaphatsz

 Válaszd inkább a sima ALAPSZAKOT, 
ha nem szeretnél...

• szoros időbeosztást
• vizsgaidőszakban dolgozni
• rövidebb vakációt
•  vállalati elvárásokat a tanulmányi  

eredményeidet illetően

 MIT JELENT EZ 
A GYAKORLATBAN?

Duális hallgatóként felváltva hol az egyetemen, hol a válla-
latnál tanulsz.

Havi hallgatói  juttatást kapsz, ami legalább  a minimálbér 
65% -a (ez 2022 -ben bruttó 130 000 Ft-ot jelent).

A képzés végén a cég jó eséllyel állást fog ajánlani, de ha 
máshol jobb ajánlatot kapsz, nem kell a cégnél maradnod, és 
a juttatásokat nem kell visszafizetned. 

 HOGYAN KERÜLHETSZ BE  
A DUÁLIS KÉPZÉSBE?

Két lépésben:
1. központi egyetemi felvételi eljárás és
2. vállalati kiválasztás párhuzamosan.
Csak a kettő együttes teljesítése esetén lehet valaki duális 
hallgató!

RÉSZLETEKÉRT LÁTOGASD MEG A HONLAPUNKAT:  
HTTPS://GTK.NJE.HU/

Szabó Aranka: – Azért szeretek duális 
hallgató lenni, mert az egyetemen tanult 
elméleti anyaggal karöltve gyakorlati tu-
dásra is szert tudok tenni. Fontos szá-
momra, hogy frissdiplomásként már 3,5 

év munkatapasztalatot tudhatok magam 
mögött, mely jól mutat az önéletrajzomban 

is. Fokozottabb a terhelés rajtam, de motivációt jelent a 
pénzkeresési lehetőség, illetve az, hogy az egyetem elvég-
zése után már teljesértékű munkaerőnek számítok.

Potz Johanna: – A duális képzés alatt a vál-
takozó, egyetemen és vállalatnál töltött 
időszakok élvezetesebbé teszi számomra 
a tanulmányaimat. Az elméleti és gyakor-
lati ismeretek jól kiegészítik egymást, a 

megszerzett tudás így sokkal jobban „be-
épül”. A szemeszterek közötti időszakokat a 

kecskeméti Mercedes-Benz gyárban töltöm. Mindig támo-
gatnak, nagyon hasznosnak találom a közös munkát, va-
lamint az itt megszerzett nagyvállalati tapasztalatokat is, 
melyek biztosan előnyömre válnak a jövőben.

Suba Edina, hallgatói irodavezető és 
a duális kapcsolatok kari referense:
– A duális képzés legnagyobb előnye, 
hogy a végzett hallgatók szakmai gya-
korlattal rendelkező pályakezdőkként 
lépnek a munkaerőpiacra. Többségü-
ket a diploma megszerzése után állás-
ajánlat várja a képző vállalattól. 

PÁLYAKEZDŐK  
SZAKMAI GYAKORLATTAL

HALLGATÓI SZEMMEL
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A Kecskemét mellett döntő fiatalok nem csak a legnépszerűbb és a munkaerő-
piacon legkeresettebb gazdasági szakok közül válogathatnak, de megfizethető 
áron jó körülmények között tudnak majd élni, tanulni, szórakozni is. Az itteni 
albérlet piac ajánlatai kedvezőek, a kínált lakások színvonalasak. 55 négyzetmé-
teren – a lakás beosztásától függően már külön szobában – kényelmesen elfér 
két egyetemista, így a költségek osztódnak, a bérleti díj 50-60 ezer forintra mér-

sékelhető. A hallgatók a Neumann János Egyetem Homok-
bányai Kollégiumában 16 ezer forintért – az önköltséges 
képzésben részt vevők pedig jelenleg havi 25 ezer forintért 
lakhatnak.

Az egyetemi diploma megszerzésének költségei más 
szempontból is igen kedvezőek Kecskeméten. Az ECO 
ösztöndíj program a teljes képzés során közel egymillió-
forintos kedvezményt jelent. A (részben) kiválasztott kö-
zépiskolákon keresztül, iskolai ajánlással megszerezhető 
ösztöndíjhelyekről a közzétett elérhetőségeken és – adott 
esetben – az érintett iskolákban lehet érdeklődni. 

A friss gazdasági diplomások az informatikus végzett-
ségű pályakezdőkhöz hasonló bérért dolgoznak, így a köz-
gazdász diploma hamar megtérülő befektetéssé válhat. Az 
Oktatási Hivatal által összegyűjtött adatok szerint egy gaz-
dasági végzettségű frissdiplomás kevesebb, mint 4 hónap 
alatt talál végzettségének és érdeklődésének megfelelő 
munkát. 

Az alföldi régióban átlagon felüli igény mutatkozik a 
gazdasági szakokon végzett, felkészült menedzserek-
re, marketing és pénzügyi szakemberekre. Bács-Kiskun 
az egyik legdinamikusabban fejlődő megyénk: az elmúlt 
tíz év során másfélszeresére nőtt a GDP-je. Az autóipar 
természetesen hatalmas szerepet játszik ebben a telje-
sítményben, ahogyan a feldolgozóipar más terüle tei is. 
A növekedéssel párhuzamosan nő az igény a gazdasági 
szakemberekre. 

A gyarapodó, fejlődő váro sok – mint amilyen Kecske-
mét is – mágnesként vonzzák az új, érdekes és lendületes 
dolgokat, legyen szó zenéről, képzőművészetről, oktatás-
ról vagy vállalko zásokról. Ez részben az egyetemi éveket 
gazdagítja, részben pedig a jövőt alapozhatja meg. Az 
újonnan betelepülő vagy bővülő cégeknek ugyanis nagy  
szüksége van  jól képzett szakemberekre, a gyakornoki 
szinttől a vezérigazgatóig. Megéri a megyében, a város-
ban maradással tervezni hosszú távon is.

EGYETEMI ÉVEK EGY 
NAGYSZERŰ VÁROSBAN:
AMIT KECSKEMÉT KÍNÁLNI TUD
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TEHETSÉGGONDOZÁS FELSŐFOKON

Dr. Viharos Zsolt János, tudományos 
dékánhelyettes, a Menedzsment és 
Üzleti Jog Tanszék vezetője, tudomá-
nyos főmunkatársa díjazza a proak-
tivitást: „A Neumann János Egyetem 
Gazdaságtudományi Kara kiemelt fi-
gyelmet fordít a tehetségek felkarolá-
sára és támogatására. Mindezt anya-
gilag és az ultramodern hátterünkkel 
is támogatjuk” – hangsúlyozza.

„Nagyon szeretem, ha a hallgatók ér-
deklődők, kérdeznek, ötleteket mon-
danak. Igyekszem ösztönözni is őket: 
folyamatosan biztosítom a lehetőséget, 
hogy az előadásokon aktív vagy szorgal-
mi feladatokat vállaló hallgatók plusz-
pontokat szerezzenek, amivel akár egy 
érdemjegyet is javíthatnak.” – mondja a 
tudományos dékánhelyettes.

„A képzésünk struktúrája úgy műkö-
dik, hogy a hallgatók projektféléveken 
keresztül készülnek a szakdolgozatuk 

elkészítésére, amelynél elvárom az el-
méleti megalapozottság mellett, hogy 
vállalatoknál is működési előrelépést 
valósítsanak meg, így napi életükben 
közvetlenül megérzik, hogyan haszno-
sulnak az elsajátított elméleti ismeretek. 
Nagyon érdekes tapasztalat, hogy a gaz-
dasági hasznosuláson túl ezen alkalma-
zások sokszor felszínre hoznak olyan ki-
hívásokat is, amelyekre az elmélet még 
nem is biztosít teljeskörű, robusztus 
alapokat, így a projektfeladatok során 
tudományos eredményeket is elérnek 
a tehetséges diákok. Egyre növekszik 
azok száma, akik eredményeiket a kari, 
őszi Tudományos Diákkör (TDK) konfe-
renciánkon előadják. A legjobbak pedig 
továbbjutnak az Országos TDK (OTDK) 
versenyre, ahol tudásukat és tudomá-

nyos állításaikat hazánk minden egye-
temének legkiemelkedőbb diákjaival 
közös versenyben mutatják be. 

A tehetségek kibontakoztatásának 
elősegítésére karunk TDK ösztöndíjat 
hozott létre; oktató kollégáink is nyi-
tottan várják a kutatásokban szívesen 
elmerülő, tehetséges diákokat, akik így 
belépnek a tudományos kutatás hihe-
tetlenül izgalmas és kihívó világába.

A hallgatók előtt az új Campus épület 
birtokba vételével szinte sehol másutt 
az országban nem látható lehetőségek 

nyíltak. Az oktatástechnológia és az épü-
let műszaki adottságai új távlatokat nyit-
nak. A Kecskeméti Duális Oktatási Zrt. 
beruházásában megvalósult, építészeti 
nívódíjas épület közepén „lebegő”, 13 
méteres tőzsdetojás már most egy kis 
számítógépes tőzsdeszimulációs termet 
rejt magában, hamarosan pedig komoly 
adatlaborral bővül a hátterünk, amely 
az elemzés és a mesterséges intelligen-
cia iránt különösen fogékony közgaz-
dász hallgatóinkat fogja szolgálni” -tette 
hozzá a tudományos dékánhelyettes. 
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A DIPLOMA NEM OLCSÓ MULATSÁG  
VAN-E VALAMILYEN MÓD ARRA, HOGY OLCSÓBBAN JUSSUNK HOZZÁ? 
Az egyetemi lét során nem a tanulmá-
nyok költségei a legnagyobbak: vala-
hol laknunk kell, valamit enni kell, és 
ehhez hozzájárulnak további kiadások 
is. Persze minderre akkor is költeni 
kell, ha nem járunk egyetemre. Ám 
nem mindegy, hogy hol, milyen árak 
mellett tanulhatunk. 

Vidék és főváros között a legnagyobb 
különbség az albérletárakban mutatko-
zik. A bérleti költségek elhelyezkedéstől 
függően – akár 30 százalékkal alacso-
nyabbak Kecskeméten, mint Budapes-
ten (forrás: numbeo.com) 

Ideális választás lenne a kollégium, 
hiszen egy kollégiumi hely havonta 
16000 forintba kerül (költségtérítéses 
hallgatóknak 25000 forintba). Ezek az 
árak megfelelnek az országos átlagnak: 
Budapesten, akárcsak a többi egyetemi 
városban, ritkán lépik át a kollégiumi 
díjak a 25000 forintot, és a legolcsóbb 
ágyak ára sem megy 12000 Ft alá. A kü-
lönbségek főleg abból adódnak, hogy 
két- vagy háromágyas szobában kap 
valaki helyet, és persze a szobák, közös 
helyiségek színvonala is változó. Kecske-
méten a kétágyas szobák a jellemzőek. 
Az egyetem Homokbánya Kollégiuma 
modern, számos sportolási lehetőséget 
helyben kínál és a legmagasabb komfort 
besorolást kapta.

Ha a kollégiumi díjak terén nincs is 
nagy eltérés főváros-vidék viszonylat-
ban, óriási a különbség akkor, ha nem 
kapunk kollégiumi férőhelyet, és más 
lakhatási megoldást kell keresnünk. A 

fővárosban ilyenkor szóba jön a magán-
kollégium, ami 55–100 000 forintos havi 
költséggel jár. A hagyományos kollégi-
umokkal szemben az ilyen szállás ese-
tén kauciót is fizetni kell. Kecskeméten 
ebben az árfekvésben saját apartmant 
– kevésbé frekventált helyeken akár két-
szobás lakást – is bérelhetünk.

Lássuk tehát az albérlet árakat. Ezen 
a téren Kecskemét sokkal kedvezőbb a 
budapesti viszonyoknál:

       Budapest          Kecskemét   különbség
Egyszobás 140 eFt-tól 80 eFt-tól 60 eFt
Kétszobás 180-240 eFt 120-160 eFt 40 eFt
Háromszobás 250 eFt-tól 150  eFt-tól 100 eFt

A kecskeméti albérletárak teljesen 
versenyképesek más vidéki nagyváro-
sokkal is (a numbeo.com szerint néhány 
százaléknyi eltérés mutatkozik Szeged-
hez vagy Debrecenhez képest), és jóval 

a fővárosi árak alatt kínálnak lakhatási 
megoldást.

A rezsiköltségek – gáz, villany, víz, in-
ternet, tévé – nem mutatnak nagy elté-
rést országos viszonylatban. Kecskemé-
ten pár százaléknyi eltérés van csak az 
össz költségekben Debrecenhez vagy 
Szegedhez képest. Budapesthez viszo-
nyítva azonban a rezsi költsége 13 -14 
százalékkal alacsonyabb. Az átlag bolti 
árakban is van kb. 10-15 százalék kü-
lönbség – ami csak addig nem tűnik sok-
nak, amíg a pénztárhoz nem érünk. Ha 
étterembe mennénk, a kecskeméti árak 
durván 30 százalékkal alacsonyabbak, 
mint Budapesten, és a környékbeli nagy 
egyetemi városokhoz képest (mint Deb-
recen vagy Szeged) is valamivel olcsóbb 
az étkezés Kecskeméten. Egy „mekis” 
menü itt 1700 Ft, a többi városban 1900 
körül mozog (a numbeo.com adatai 
alapján).

VIDÉK VS. FŐVÁROS
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Dr. Kárpáti József dékán, a Pénzügy és 
Számvitel Tanszék egyetemi docense az 
egyetemista élet és az önállósodás kap-
csolatát emeli ki. „A saját lábadra állhatsz 
anélkül, hogy messzire költöznél. A közel-
ben élő diákként kevesebb időd és pénzed 
megy el utazásra. Töltsd a szabadidőd, 
ahogy tetszik, eközben már tanulás mellett 
is válogathatsz a munkalehetőségek 
között.” 

Dr. Karcsics Éva, a Menedzsment és Üzleti 
Jog Tanszék főiskolai tanára a képzéseink-
ben rejlő új, helyi lehetőségeket hangsú-
lyozza. „Az teszi vonzóvá Kecskemétet, 
hogy olyan diplomához segíti a hallgatókat, 
amely versenyképes lesz helyben, de akár 
külföldön is. A képzés alternatíva azoknak a 
tehetséges fiataloknak is, akik eddig csak a 
fővárosi képzésben gondolkodtak.”

Dr. Tessényi Judit, a Marketing és Üzleti 
Kommunikáció Tanszék vezetője, egye-
temi adjunktus: – Nálunk az aranype-
dál-medál jelölt épp úgy megtalálja  a he-
lyét, mint a hátrányosabb helyzetű társa, 
mert igyekszünk minden hallgatónak sze-
mélyre szabott, érthető, de képességeit 
kibontó képzést nyújtani.

Dr. Katona Norbert , a Marketing és Üzleti 
Kommunikáció Tanszék egyetemi docen-
se szerint a kitartó munka megtérül. „Szak-
ismeretekre óriási szükség van a munka-
erőpiacon. Igaz, ezen ismeretek 
elsajátításához komoly energiabefektetés 
szükségeltetik. Szerencsére. Hiszen komoly 
energiabefektetésekre csak kevesen hajlan-
dók, így azon kevesek igencsak jól járnak.”

Dr. Kasznár Attila, a Nemzetközi Gazda-
ságtan Tanszék vezetője, egyetemi do-
cens: – A nemzetközi és a hazai gazdaság 
területén is csak az válhat sikeres szereplő-
vé, aki rendelkezik a globális viszonyokra 
kiterjedő komplex és átfogó ismeretekkel. 
Ugyanis ma a nemzetközi szereplők bár-
mely cselekedete olyan jelentős befolyással 
bír a többi szereplő életére, amely alapvető-
en meghatározhatja a lehetőségeket.”

Dr. Németh Edit, a Menedzsment és Üzle-
ti Jog Tanszék egyetemi adjunktusa sze-
reti, ha a hallgatók valós problémákkal 
szembesülnek a képzés során. „Megismer-
kednek szervezeti kultúrákkal, kipróbál-
hatják magukat különböző feladatokban. 
Ha bejön, akkor akár el is helyezkedhetnek 
az adott cégnél.”

Jávorné dr. Végh Klaudia, a Pénzügy és Számvitel Tan-
szék egyetemi adjunktusa szerint a siker kulcsa a felké-
szülés az akár előre nem látható problémák kezelésére is. 
„A nálunk elsajátított ismeretek felvértezik a hallgatókat a 
nem várt helyzetek megoldására, a sikeres stratégiák ki-
dolgozására. Ehhez sokat kell majd a tankönyveket bújni, 
de mi elkalauzoljuk őket ebben a rengetegben.”

Dr. Viharos Zsolt, tudományos dékánhelyettes, a Me-
nedzsment és Üzleti Jog Tanszék vezetője, tudományos 
főmunkatársa díjazza a proaktivitást. „Nagyon szeretem, 
ha a hallgatók érdeklődők, kérdeznek, ötleteket mon-
danak. Igyekszem ösztönözni is őket: folyamatosan biz-
tosítom a lehetőséget, hogy az előadásokon aktív vagy 
szorgalmi feladatokat vállaló hallgatók pluszpontokat 
szerezzenek, amivel akár egy érdemjegyet is javíthatnak.”

Dr. Pálinkó Éva, oktatási dékánhelyettes, a Marketing 
és Üzleti Kommunikáció Tanszék főiskolai docense arra 
buzdít, hogy adjunk magunknak egy esélyt az egyetemi 
jelentkezéssel. „Sokan kishitűség vagy rossz középiskolai 
tapasztalok miatt nem is vágnak bele a felsőoktatásba, de 
aki megérzi az egyetemben a lehetőséget, kiteljesítheti 
önmagát.”

TANÁRAINK ÜZENIK
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A duális képzés lehetősége is fontos szempont volt számom-
ra, melyhez itt egy széleskörű cégkínálat társult, melyek közül 
választani lehetett.  Ragaszkodtam ehhez a képzési formához, 
hiszen úgy szeretném elvégezni az egyetemet, hogy szakmai 
tapasztalat is társuljon a diplomámhoz. Úgy gondolom, hogy 
ez manapság elengedhetetlen a munkaerőpiacon, így jelentős 
versenyelőnyre tehetek szert azokkal a hallgatótársaimmal 
szemben, akik általános formában végzik tanulmányaikat. Így 
már második nyári duális időszakomat töltöm a KIK-FOR In-
gatlankezelő és Forgalmazó Kft.-nél.

A negyedik félévemben az Öveges József Szakkollégium 
tagja lettem.  Nem bántam meg, hogy szakkollégista lettem, 
hiszen sokat segített nekem abban is, hogy ki merjek állni na-
gyobb közönség elé beszélni. Mindenkinek kellett pl. egy 10 
perces prezentációt tartania a csoport előtt, ami által fejleszt-
hettem a beszédkészségem, illetve elsajátíthattam a lámpaláz 
kezelését. Azt gondolom, hogy szakkollégistának lenni hasz-
nos, mert érdekes szakmai programokat szerveznek nekünk 
és a szakdolgozatunkra készüléskor, utána pedig a való élet-
ben is hasznos tapasztalatokat szerzünk. Így például rutino-
sabban tudunk beszélni több ember előtt.

A Magyar Közgazdasági Társaság Kecskeméti Ifjúsági 
Szervezetének tagja lettem. Szerettem volna kivenni a ré-
szem a közösségi életből, fejleszteni a szervezési készségei-

met, új kapcsolatokat kiépíteni és egy jó hangulatú hallgatói 
közösséghez tartozni, amire a nagymúltú MKT Neumannos 
szervezete megfelelő lehetőséget nyújt. Nem sokkal azután, 
hogy a Közgazdasági Társaság tagja lettem, engem válasz-
tottak meg az ifjúsági csapat új elnökének. Nagy örömmel 
fogadtam ezt a pozíciót, hiszen ezáltal kibontakoztathatom a 
kreativitásom és fejleszthetem a vezetői készségeimet is. Cé-
lunk még ismertebbé tenni az MKT szervezetét, mert sajnos 
a vírushelyzet negatív hatással volt a működésünkre. Újra 
fel szeretnénk pezsdíteni a hallgatói életet, így bulikat 
és szakmai előadás-sorozatokat egyaránt szervezünk. 
Szeretnénk minél több taggal bővíteni csapatunkat!

Terveim közt szerepel Erasmus mobilitással kint tölteni 
egy szemesztert Görögországban. Véleményem szerint ez 
egy remek lehetőség az egyetemi évek során, ugyanis fej-
leszthetem ezáltal az idegennyelv-tudásom, megismerked-
hetek egy új kultúrával, világot láthatok, illetve kapcsolatépí-
tés szempontjából is nagyszerű lehetőségnek mutatkozik. 
Részese lehetek a külföldi oktatási rendszernek és legfő-
képpen felejthetetlen élményekkel gazdagodhatok. Engem 
kimondottan érdekel a görög kultúra, szokások és még az is 
lehet, hogy a görög nyelv tanulásával is megpróbálkoznék. 
Csak ajánlani tudom, hogy aki csak teheti, vegyen részt az 
Erasmus programban!

Mindenfélekép-
pen egy vidéki, 
barátságos 

légkörű egyetemre 
szerettem volna járni, 
viszont nem túlságosan 
messze a lakhelyemtől. 
Így esett a választásom 
Kecskemétre és  
a Neumann János 
Egyetem Gazdaság-
tudományi Karára. 
Először gazdálkodási és 
menedzsment szakon 
kezdtem el tanulmá-
nyaimat, majd mikor 
megismerkedtem a 
számvitellel, úgy dön-
töttem, hogy mélyeb-
ben beleásnám magam 
ebbe a témába, ezért 
váltottam pénzügy 
és számvitel szakra a 
harmadik félév elején.

GUBEK VIVIEN:  
„A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG 

ÚJRA FEL SZERETNÉ PEZSDÍTENI 
A HALLGATÓI ÉLETET”
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BEMUTATKOZIK A HÖK

A Kari Hallgatói Képviselet dolga, hogy szervezze a hallgatói életet, képviselje 
a hallgatók érdekeit a bizottsági üléseken, a kar vezetése és oktatók előtt, és 
megkönnyítse a köztük történő kommunikációt.

Gargya Kata vagyok, már második fél-
évemet folytatom, gazdálkodási és me-
nedzsment szakos hallgatóként. Kasza 
Dávid vagyok, nemzetközi gazdálkodás 
szakra járok az egyetemen. 2021 őszétől 
vagyunk tagjai ennek a jókedvű, szorgal-
mas csapatnak. 

Szeretünk maradandót hagyni, alkot-
ni és másoknak segíteni. Úgy gondoljuk, 
ezt a hallgatói önkormányzaton keresz-

tül meg tudjuk valósítani. Nem utolsó 
sorban, szándékunkban áll minél színe-
sebbé tenni a hallgatók szürke hétköz-
napjait! Célunk az is, hogy jó példát mu-
tassunk a tanulás terén. Sok emberrel 
találkozhatunk, ismerkedhetünk, kap-
csolatokat építhetünk. 

A Gólyatábor ideje alatt a sok hasz-
nos információ mellett, amit szervező-
ként a fejetekbe csepegtetünk – mint 

például, hogy melyik szabadon vá-
lasztható tantárgyat érdemes felven-
ni, melyik oktatónál, mire kell igazán 
odafigyelni – már a beiratkozásban 
is segítünk nektek. Az egyetemi tan-
évkezdés oszlopos támogatói, segítői 
vagyunk. (Pl.: Diplomaosztók, ECO ösz-
töndíj igénylés, kari napok, nyílt napok 
stb.) Ösztöndíj-igénylések benyújtása 
idején mi sem pihenünk, hiszen a di-
ákjóléti bizottságunk tagjai minden 
ilyen időszakban energiát és időt nem 
sajnálva javítják, értékelik az ösztöndíj 
pályázatokat.

2023-TÓL TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPSZAK
– ÁLOMHOTEL ÉS MICHELIN GUIDE?

MI IS AZ A TVE SZAK?
A kereskedelmi vendéglátás, utazásszervezés és szállodaipar 
jövendőbeli szakembereit képezzük! Számodra nincs lehetet-
len, ha a vendég teljes kiszolgálása az üzleti célod! Szervezés-
ből, üzleti tervezésből, marketingből, gasztronómiából és szál-
loda-menedzsmentből is a legjavát kapod, hogy már azelőtt 
kitaláld a vendég igényeit, mielőtt azok megfogalmazódnak! 

 MIT FOGSZ TANULNI NÁLUNK?
Képes leszel gazdaságosan és eredményesen működtetni 
egy vendéglátással, utazással, szálláshely-szolgáltatással vagy 
egészség-turizmussal foglalkozó vállalkozást. Nem okoz gon-
dot egy 200 szobás szálloda megtöltése és a vendégek ellátá-
sa, szórakoztatása, aktív programokkal vagy pihenéssel töltött 
idejük megszervezése. Megismered az ágazat gazdasági hát-
terét, hogy sikerre vidd a szolgáltatásaidat.

 MI LESZEL, HA NAGY LESZEL?
Szállodai értékesítési vezető, hotelmenedzser, étteremveze-
tő, housekeeping vezető, concierge irányító, wellness vezető, 
konferencia- és rendezvényszervező, utazási irodavezető – 
azaz a kreatív utazási és vendéglátási élmény profi felelőse!

László Viktória, a HK elnöke                   Kasza Dávid                                  Gargya Kata

Lételemed az utazás, a programok szervezése,  
a hotelek világa? 

Érdekelnek a jó és egészséges ételek és a világ 
neked egy meghódítandó kaland?

Itt a helyed!
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Van, aki úgy születik, hogy már a tojáshéjból megjósolható, milyen pályát fog 
választani. Van, akiben meg kell érjen, hogy merre tovább. Te melyik vagy? 
Bár a született zseniket sokszor irigyeljük, elárulok egy titkot: lassú víz partot 
mos! Ha a GM szakot választod, rálátásod lesz az üzleti élet minden szegmen-
sére, így megfontoltabban dönthetsz később, hogy merre tovább.

 MI IS AZ  
A GM SZAK?

A GM szakos olyan szuperhős, akinek 
az ereje az információkból ered. Ezeket 
nagy mennyiségben kapja és adja, elem-
zi, értékeli, következtetéseket von le, így 
képes konkrét üzleti problémákat illető-
en felelősségteljes döntést hozni.

 MIT FOGSZ 
TANULNI NÁLUNK?

Képes leszel másokat menedzselni, azaz 
tevékenységeket tervezni, szervezni, irá-

nyítani, valamint a csapatodat – később 
akár egy egész céget – vezetni. Bepillan-
tást nyersz az üzleti döntések, a haté-
kony projektmunka, a problémamegol-
dás gyakorlatába.

 MI LESZEL, 
HA NAGY LESZEL?

Filmproducer, sportmenedzser, vagy 
könyvvizsgáló – sőt, a GM szak vállalko-
zás indításához is tökéletes alapképzés! 
A gazdasági szféra kreatív területeitől a 
szigorúbb pénzügyi világig bárhol meg-
állod majd a helyed.

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPSZAK – ALL IN ONE

Félsz attól, hogy mi lesz, 
ha majd a főnököd előtt kell  

előadnod a világmegváltó 
ötleteidet? 

Vagy netán attól,  
ha egy dörzsölt profit kell 

meggyőznöd, 
hogy  a te cégednél fektesse 

be  a pénzét? No para! 
 

Ha hozzánk jössz, 
mindez nem lehet akadály! 

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPSZAK  
– VÁLASZD A HATÁRTALANT!

 MI IS AZ  
AZ NG SZAK?

A gazdaságtudomány általános, min-
denhol érvényes ismereteket nyújt, de 
vannak részei, amelyek kifejezetten a 
nemzetközi piacra érvényesek. Ilyenek 
a globalizáció gazdasági, gazdaságpoli-
tikai hatásai, az Európai Unió gazdasági 
lehetőségei vagy épp korlátai. Egy NG 
szakos átlátja az EU intézményrendsze-
rét és működését, a világgazdasági fo-
lyamatokat. Ismeri a nemzetközi üzleti 
élet szereplőit, műveleteit és kapcso-
latrendszerét. Tisztában van a proto-
kollszabályokkal, felkészült a kulturális 
sokszínűségből fakadó esetleges prob-
lémák kezelésére.

 MIT FOGSZ 
TANULNI NÁLUNK?

A gazdasági végzettség és az angol mel-
lett legalább egy további (szak)nyelvet is 
elsajátítasz tárgyalóképes szinten, ami a 
nemzetközi munkaerőpiacon is verseny-

előnyt jelent. Képes leszel nemzetközi 
környezetben, idegen nyelven dolgozni, 
projekteket tervezni, szervezni, egy csa-
patot vagy vállalatot vezetni, vagy akár 
diplomáciai kapcsolatokat kezelni.

 MI LESZEL, 
HA NAGY LESZEL?

EU-s szakértő, diplomata, vagy akár pénz-
ügyi szakemberként a BIG4 tanácsadója! 
Ha hazai vagy nemzetközi vállalatnál, 
kormányzati, nemzetközi intézménynél 
szeretnél nemzetközi gazdasági ügyek-
kel, kapcsolatokkal foglalkozni, az NG a 
tökéletes választás számodra.

Nemzetközi karrierben gondol-
kodsz? Multinacionális vállalkozást 
vezetnél? Válaszd az NG szakot!

Tanulj tovább nálunk,  
és a nemzetközi gazdasági 

életben nem lesznek  
számodra határok!
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PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPSZAK  
– ÜZLET A SZÁMOK NYELVÉN
A pénzügyi–számviteli jártasságot 
adó diploma az elemzéshez, ter-
vezéshez szükséges készségeket 
és képességeket kínálja, ami min-
dig megtérülő befektetést jelent a 
munkaerőpiacon. 

 MI IS AZ  
A PSZ SZAK?

A tőke- és pénzpiacok globalizációjának 
és a felgyorsult üzleti folyamatoknak és 
üzleti döntések korában olyan szakem-
berek irányítják a cégeket, akik megala-
pozott elméleti tudásukra támaszkod-
va boldogulnak a nemzetközi és hazai 

pénzügyi rendszerben, ismerik és értik 
a vállalatok pénzügyeit és eligazodnak a 
számviteli szabály között is.

 MIT FOGSZ 
TANULNI NÁLUNK?

Képes leszel egy cég pénzügyi folyama-
tainak megértésére és elemzésére, a 
megfelelő befektetési és finanszírozási 
döntések meghozatalára egyéni és vál-
lalati szinten is. Megérted a vállalatok 
főbb pénzügyi és számviteli folyamatait, 
képes leszel ezek fejlesztésére. A vállala-
ti menedzsment egyik fő belső pénzügyi 
és üzleti tanácsadójává válhatsz.

 MI LESZEL,  
HA NAGY LESZEL?

Lehetsz bankár, bróker, pénzügyekben 
és számvitelben jártas tanácsadó, üzleti 
elemző, kontroller, könyvvizsgáló vagy 
akár egy vállalat/szervezet pénzügyi fel-
sővezetője is.

KERESKEDELEM ÉS MARKETING 
ALAPSZAK – LEGYENEK VEVŐK RÁD!
A jó bornak nem kell cégér – tartja a 
rossz marketinges. A jó marketinges 
viszont tudja, hogy a legjobb termék 
is jobban fogy, ha jól adjuk el. Van öt-
leted, hogy hogyan lehet az Északi-sar-
kon fagyizót futtatni? Vagy tudni sze-
retnéd, mitől lehet sikeresebb egy 
gyengébb technológiájú eszköz, mint 
egy modernebb? Válaszd a KM szakot!

 MI IS AZ  
A KM SZAK?

A szak az eladás trükkjeinek elsajátí-
tásáról szól. Na, ne átverésre gondolj! 
Ehelyett megtanulsz a vevő fejébe látni, 

ami hatalmas versenyelőnyt jelent. Pia-
cismeret és kreativitás – a jó marketin-
ges a szakember és a zseni keveréke.

 MIT FOGSZ 
TANULNI NÁLUNK?

Egy KM szakos éberen figyeli a piaci ese-
ményeket. Tudja, hogyan fürkéssze ki a 
vásárlói igényeket. Átlátja, hogyan lesz 
egy vevői igényből konkrét terméköt-
let, és az hogyan jut el a megvalósításig. 
Képes a vevői és a gyártói szempontok 
szembesítésére, piaci visszajelzések 
gyűjtésére. Tud reklámokat, reklám-
kampányokat tervezni, vagy akár egy 
arculattervezési projektet levezényelni.

 MI LESZEL,  
HA NAGY LESZEL?

Piackutató, márkamenedzser vagy rek-
lámszakember, vagy dolgozhatsz a kö-
zösségi médiában. A gazdasági szféra 
kreatív területeitől a multik értékesítés-
sel foglalkozó osztályain át bárhol meg-
állod majd a helyed.

Egy vállalkozás lelke a belső pénz-
ügyi és számviteli folyamatainak 
nyilvántartásában rejlik. Az innen 
nyert adatok elemzésével nyílik 
meg az út a kitűzött célok eléré-
séhez. Ha ott akarsz lenni, ahol a 
döntéseket hozzák, vagy magad is 
részévé akarsz válni a pénzügyi és 
gazdasági felsővezetésnek, akkor 
itt a helyed.

Tudod, hány cég csődöl be amiatt, 
hogy mindent jól csinál, de nem 
tudja eladni magát? Ha el akarod 
adni magad, de az olyan szakkife-
jezések, mint a piackutatás vagy 
a vásárlói magatartás (még!) za-
varba ejtenek, egy dolgot tehetsz: 
hozod a kreativitásodat. A szakér-
telmet majd mi biztosítjuk hozzá!
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GAZDAG LEHETŐSÉGEK TÁRHÁZA: A KECSKEMÉTI GTK!
ISMERJ MEG BENNÜNKET NEMZETKÖZIS HALLGATÓNK, PERGE DEBÓRA SZEMÉVEL, AKI NEMCSAK 
AZ ISKOLAPADBAN ÜLT, DE MENEDZSERE LETT AZ EGYETEMI MOTORSPORT-CSAPATNAK, 
KÜLFÖLDÖN IS GYŰJTÖTT TAPASZTALATOKAT ÉS MÉG A MERCEDES-GYÁRBA IS BEJÁRATOS!

– Miért választottad a Neu-
mann GTK-t? 

– 2019 januárjában vettem 
rész az egyetem nyílt napján, 
ami jelentősen megváltoztatta 
a szemléletemet és lényegé-
ben a továbbtanulást érintő 
motivációmat is. Előtte nem 
voltam biztos semmiben, és a 
gimnázium utolsó évére szinte 
lemondó hozzáállással men-
tem el a nyílt napokra. Itt a 
Neumannon viszont későbbi 
tanáraim igazán nagy hatást 
gyakoroltak rám! Nemcsak célt 
adtak nekem, hanem a men-
talitásukkal is meggyőztek, 
hogy ez egy olyan hely, ahol 
szívesen fogok tanulni. Ahogy 
láttam rajtuk, hogy mennyire 
hisznek az egyetemben, sike-
rült nekem is elhinnem, hogy 
jó helyem lesz itt Kecskemé-
ten. Így is lett!

– Mi volt az első benyomá-
sod a Gazdaságtudományi 
Karról?

– Nagyon lelkesen kezdtem 
az egyetemet, és nem is csa-
lódtam! Az első félév igazán 
tartalmasan telt. A COVID el-
terjedése előtti félévről van 
szó, így rendes jelenléti órák-
kal zajlottak az előadások és 

gyakorlatok. Megéltem, hogy 
napi szinten bejártunk az új 
Campusra, amit utólag még 
inkább meg tudok becsülni, 
hiszen ezután 3 félévig szinte 
teljesen online zajlott az ok-
tatás. Tetszett mindaz, amit 
tanulhattam, de azért volt 
mindig olyan tárgy, aminél 
tartottam a teljesítési felté-
telektől. Bátorítóan mondha-
tom, hogy aki szorgalmasan 
tanul és mer segítséget is 
kérni – ha valami nehezebben 
megy épp neki – annak min-
den teljesíthető és lépésről lé-
pésre túl lehet jutni a megmé-
rettetéseken. Nekem például 
közgazdaságtanból és később 
vállalati pénzügyekből jól jött, 
hogy voltak az évfolyamunk-
ról és a felsőbb évesek közül 
is, akik segítettek és átbeszél-
ték, gyakoroltatták velünk a 
fontosabb feladatokat. Ezt a 
mentorálást utólag is nagyon 
köszönöm az MKT-soknak, 
akik megszervezték ezeket az 
alkalmakat. 

Sok mindenben tapasztal-
tam a tanáraink segítőkészsé-
gét és nyitottságát is. Hozzájuk 
is bátran fordulhattunk a többi 
hallgatóval, ha kérdéseink vol-

tak. Amikor lehetett, rengeteg órán kívü-
li programon is részt vehettünk.

– Hogyan barátkoztál össze a többi 
diákkal? 

– Hosszan tudnék arról mesélni, hogy 
kivel, hogyan ismerkedtünk meg rögtön 
az egyetem kezdésekor, az évnyitón és 
a Gazdász Pikniken, valamint a későbbi 
félévekben a GTK-ról és más karokról 
is. Az egyetemi éveim fénypontja az 
összes olyan barátság, ismeretség, ami 
ebben az időszakban kialakult. Most 
pont olyan élethelyzetben vagyok, hogy 
kicsit a magam útját kell járnom, de a 
tanulmányaim alatt rengeteget segí-
tett, hogy lettek olyan barátaim, akikkel 
össze tudtunk fogni: akikkel az előadá-
sok közti szüneteket együtt töltöttük és 
akikkel az online oktatás alatti csoport-
munkáknál is össze tudtunk dolgozni. 
Tudtuk, hogy kereshetjük bátran a má-
sikat a terheinkkel is, és ezáltal támo-
gattuk is mindig egymást. Nyitnunk kel-
lett egymás felé az elejétől fogva, szóval 
ez még egy dolog, amit ajánlani tudok 
az új diákoknak is: merjenek felnézni a 
telefonjukból, könyveikből és az embe-
ri kapcsolataikat erősítsék az egyetemi 
mindennapokban.

Az 5. félévet Erasmus programmal 
külföldön töltöttem. Nagyon jó volt, 
hogy itt volt nekem 1-2 közelebbi bará-
tom, akikkel tarthattam a kapcsolatot és 
akiknek be tudtam számolni a kinti él-
ményeimről. Az újdonság örömével ha-
tott a 6. félévben visszaszokni és újból 
személyesen órákra járni velük.

– Mi az a KEFO és hogyan kerültél ve-
lük kapcsolatba, mi ott a feladatod? 

– A KEFO Motorsport az egyetem jár-
műépítő csapata. Itt mérnök és közgaz-
dász hallgatók dolgoznak együtt azon, 
hogy minden évben egy együléses ver-
senyautót tudjanak megtervezni és kivi-
telezni, ami megfelel a Formula Student 
versenyszabályzatnak, hogy indulhas-
sanak különböző országok versenyein. 
Második félévben beléptem a Public Re-
lations részlegbe. Itt tudtam kipróbálni 
magamat a gazdasági folyamatok gya-
korlati koordinálásában. Menedzsment, 
pénzügyek, külkapcsolatok feladataiban 
vettem részt, nem mellesleg a motor-
sportok világába és egy versenycsapat 
működésébe is nagyobb bepillantást 
nyertem. 

Egy nemzetközi versenyen én is részt 
vehettem 2021 nyarán a csapattal, ami 
nagy élmény volt! Legnagyobb pro-
jektem volt, hogy az egyik társammal 
együtt kellett a csapat autójával kap-
csolatban álló start-up vállalkozás üzle-
ti tervét felépíteni, és a Business Plan 
Presentation versenyszámban angolul 

bemutatni a külföldi szakmai zsűrinek. 
Aki érdeklődik és elhívást érez ilyesmik 
iránt, annak tudom javasolni a csapat-
ba való belépést. Mindig szükség van 
vállalkozó szellemű új tagokra. Sok új 
barátot és szakmai tapasztalatot sze-
rezhetnek, és az egyetemi életüket is 
gazdagíthatják.

– Milyen a szakmai gyakorlat? Mit ta-
nultál ott eddig?

– A Mercedes-Benz Manufacturing 
Hungary Kft-nél töltöm jelenleg a szak-
mai gyakorlatomat. A Mercedes gyár-
ban voltam már nyáron gyakornok is. 
Tetszik a részleg, ahová jelentkeztem: 
a HR Kontrolling. Nem közvetlenül kap-
csolódik nemzetközi gazdálkodás sza-
komhoz, de sok új dolgot tudok hétről 
hétre gyakorolni, emellett pedig a né-
met tudásomat is erősítem, ami kifeje-
zett szempont volt nálam a gyakorlati 
hely választásánál. A nagyja pedig csak 
ezután jön: a diploma megszerzése 
után, de lelkesen állok az előttem álló 
kihívásokhoz és lehetőségekhez.
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DR. LEHMANN KRISTÓF
MNB INTÉZET VEZETŐJE

A Magyar Nemzeti Bank és a 
Neumann János Egyetem közötti 
együttműködés egyik legfonto-
sabb pillére az MNB Intézet gon-
dozásában elindult Nemzetközi 
Gazdaság és Gazdálkodás mester-
szak. A budapesti képzésre már 
2022-ben, indulásának első évé-
ben a keretlétszámot jóval meg-
haladó túljelentkezés alakult ki, 
s vált így az ország egyik legnép-
szerűbb mesterszakjává. Nem-
zetközi szintű oktatókkal, inno-
vatív és szakmailag kiemelkedő 
kurzusokkal, a Magyar Nemzeti 
Bank közgazdasági műhelyének 
szakmai támogatásával és egye-
dülálló tehetséggondozási prog-
ramokkal készülve várja az MNB 
Intézet a hallgatókat.

KAPCSOLAT:
Neumann János Egyetem

Budapesti Campus
1117 Budapest,  

Infopark sétány 1., I épület

E-mail:  
mnbintezet@uni-neumann.hu

Web: mnbintezet.hu
Facebook:  

facebook.com/MNB.INTEZET

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK  
– INDÍTS ELŐNNYEL A MUNKAERŐPIACON

INNOVÁCIÓ A FELSŐOKTÁSBAN
Az új Nemzetközi Gazdaság és Gazdálkodás képzés olyan 
friss tudományterületeket fed le, mint az adattudomány, 
a viselkedési közgazdaságtan, a modern pénzügyek (zöld 
pénzügyek és befektetések a digitalizáció korában), valamint 
a mesterséges intelligencia és gépi tanulás.

ADATELEMZÉS FELSŐFOKON
A színvonalas mesterszak alapja, hogy a gazdasági és pénzügyi 
elemzésekhez szükséges nemzetközi technikai és információs 
hátteret biztosítson a hallgatók számára. Ennek érdekében a 
legjobb nyugat-európai egyetemekkel is versenyképes adat-
bázis hátteret és szoftver csomagot biztosít az MNB Intézet a 
hallgatóinak.

 KIEMELKEDŐ 
ÖSZTÖNDÍJ

A Magyar Nemzeti Bank havi net-
tó 250 ezer forintos ösztöndíjban 
részesíti a Nemzetközi Gazdaság 
és Gazdálkodás mesterszak 30 
legjobb pontszámmal felvett hall-
gatóját a képzés teljes időtartama 
alatt.

INDÍTSD BE A KARRIERED ÉS ADD MEG  
TE A VÁLASZT A JÖVŐ KIHÍVÁSAIRA!

 KIVÁLÓ SZAKMAI 
KÖRNYEZET

A hallgatók fejlődését tovább segíti a szakhoz 
köthető gyakornoki program elindítása, egye-
dülálló szakmai programok és tanulmányi 
versenyek szervezése, valamint a legkiválóbb 
nemzetközi felsőoktatási intézmények által 
szervezett nyári egyetemen való részvétel biz-
tosítása is.
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Az NJE GTK MBA programja a régióban 
egyedülálló lehetőséget kínál a mene-
dzseri továbbképzések területén. Si-
kerét jelzi, hogy a 2017-ben indult szak 
rögtön az ország egyik legnépszerűbb 
MBA-képzése lett: a GTK a legtekinté-
lyesebb fővárosi gazdasági karok mel-
lé felzárkózva  a hazai MBA-képzések 
toplistáján országosan a harmadik, a 
vidéki egyetemek közül pedig az első 
helyet szerezte meg.

Képzésünk színvonalát tizenöt vezető 
egyetemi tanár, valamint számos továb-
bi, kiemelkedő felsőoktatási szakember 
garantálja. Az oktatók többsége koráb-
ban más egyetemek MBA-képzésein 

szerzett gyakorlatot az oktatási mód-
szereknek az MBA-hallgatók speciális 
igényeihez igazításában. Sokan közülük 
– vezetőként vagy tanácsadóként – az 
üzleti életben is dolgoznak, így tudá-
suk a legfrissebb nemzetközi tudomá-
nyos eredmények és oktatói tapasztalat 
mellett gyakran az üzleti élet gyakorlati 
tapasztalatainak biztos pillérein nyug-
szik. A program – a hazai és nemzetközi 
minták mellett – e sokrétű tudást ka-
matoztatja, garantálva az oktatás elvárt 
színvonalát.

A képzés kétéves, négy szemeszteren 
keresztül zajlik. A munka melletti tanu-
lást olyan oktatásszervezési megoldások 
támogatják, mint a levelező formátumú 

képzés, szombati oktatási és vizsgana-
pok, jól szervezett számonkérés, tanu-
lást segítő, innovatív segédanyagok. Az 
oktatás magyar nyelvű, így speciális be-
lépő nyelvi feltétel nincs, de a diploma 
megszerzéséhez legalább egy, szakmai 
anyaggal bővített középfokú nyelvvizsga 
szükséges.

Három népszerű szakirányt indítunk: 
vállalati menedzsment, pénzügy és 
számvitel, valamint marketing. E három 
modul nyújt megfelelő mozgásteret az 
üzleti világ iránt elkötelezett, jelenlegi 
vagy majdani vezetők számára, hogy a 
meglévő ismereteikhez és kitűzött célja-
ikhoz leginkább hasznosítható irányban 
építsék tovább karrierjüket.

MBA – A HAZAI FELSŐOKTATÁS ÉLVONALÁBAN MBA – HÁROM BETŰ A NÉVJEGYKÁRTYÁN, 
AMITŐL KINYÍLNAK AZ AJTÓK
A Master of Business Administration (MBA) a legmagasabb szintű, nemzetközileg 
elismert üzleti képzés: belépő a felső tízezerbe, pecsét a menedzseri előlépteté-
sekre. A Diplomás Pályakövető Rendszer 2018-as adatai szerint 876.273 Ft volt az 
MBA diplomával rendelkezők havi bruttó átlagjövedelme.

A képzés során a hallgatók (akik „civil-
ben” vezető szakemberek) naprakészre 
fejlesztik gazdasági-üzleti ismereteiket, 
ami segít abban, hogy a szerzett tapasz-
talataikon nyugvó tudást hatékonyan 
rendszerezzék. Az MBA szélesebb körű 
rálátást biztosíthat a vállalati pénzügyi, 
tervezési, menedzsment és marketing 
feladatokra. Mindez – az elsajátított ma-

gas szintű szaktudással együtt – jó alap 
a menedzseri döntésekhez, üzleti stra-
tégiák alkotásához, valamint ezek sike-
res megvalósításához.

Az MBA iránt rendszerint olyan, a 
legkülönbözőbb területeken dolgozó 
szakemberek érdeklődnek, akik a tuda-
tos karrier építés fontos szempontjának 
tartják egy színvonalas, szisztematikus 

és naprakész üzleti tu-
dás megszerzését. A 
képzés specialitása, 
hogy nemcsak közgaz-
dászok, hanem más te-
rületek diplomás szak-
emberei (pl. mérnökök, 
orvosok, jogászok) szá-
mára is nyitott. Egyre 
több cég elvárja és egy-
úttal támogatja az MBA 
diploma megszerzését 
a közép- és felsővezetői 
pozíciók betöltéséhez, 
így a végzettség ma 
már a hazai üzleti világ 
elitklubjába is belépő-
nek számít, és az utóbbi 
években a közszolgálat-
ban és az államigazga-
tásban is értékteremtő 
tényezővé vált.

DR. PÁLINKÓ ÉVA 
OKTATÁSI  
DÉKÁNHELYETTES

Élénk érdeklődés kísérte a kecs-
keméti MBA képzés elindítását, 
közel hetvenen jelentkeztek a 
szakra. A felvételi vizsgákra sok-
féle területről érkeztek érdeklő-
dők, akik között eredeti végzett-
ségük szerint volt könnyűipari-, 
agrár-, építő-, kohó-, jármű- és vil-
lamosmérnök, biológus, tanító és 
tanár, politológus, jogász, rendőr-
tiszt, informatikus. A beiratkozók 
mindannyian az üzleti-gazdasági 
életben dolgozó, gyakorló szak-
emberek, sokan közülük vezető, 
csúcsvezetői beosztást töltenek 
be. Számtalan elfoglaltságuk mel-
lett mégis vállalták, hogy újra „is-
kolapadba ülnek”, s vállalják az 
elitképzés – Kecskeméten egyéb-
ként igen kedvező – költségeit is.
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A felsőoktatási szakképzés (FOSZK) felsőfokú szakképzettséget biztosít, a 
képzési idő 4 félév. A képzést csak felsőoktatási intézmények indíthatják, ál-
lami ösztöndíjas és önköltséges formája is van. Az ilyen végzettséggel asszisz-
tensi, ügyintézői, szervezői és irodai adminisztrátori munkakörökben helyez-
kedhetsz el, vagy kedvező továbbhaladási feltételekkel egyetemi alapszakon 
folytathatod a tanulmányaidat!

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT 
FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Ha szeretnél átfogó, általános ismere-
tekkel rendelkezni az üzleti élet szinte 
összes területén.

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL 
FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Ha olyan közgazdász-asszisztens sze-
retnél lenni, aki elméleti és gyakorlati 
tudásának birtokában magabiztosan 
el tudja látni a vállalati és az állami 
szférában működő szervezetekben je-
lentkező feladatokat!

KERESKEDELEM ÉS MARKETING 
FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

A kereskedelem és marketing terüle-
tén bevethető közgazdász-asszisztens-
ként vár a vállalati szféra!

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS  
FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Szállodai és éttermi szakmened-
zserként helyezkedhetsz el az 
idegen forgalomban!

ELSŐ LÉPÉS A TOVÁBBHALADÁSBAN – A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS, AZAZ A „FOSZK”

MI IS AZ A FOSZK?

* Az aktuálisan induló FOSZK-okról a felvi.hu felületein lehet tájékozódni

Az anyagi terhek előre tervezhető és jelentős mérséklése sokak számára dön-
tő lehet az egyetemválasztásban. Az NJE GTK továbbra is páratlan ösztöndíj  
lehetőségeket kínál a kecskeméti gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi 
gazdálkodás, pénzügy és számvitel, kereskedelem és marketing, valamint tu-
rizmus és vendéglátás 2023-ban induló alapképzési szakjaira!

ECO KIEMELT Ösztöndíj: Félévenként 
az önköltségeseknek 150 ezer Ft (a je-
lenlegi féléves díj 62,5%-a) tandíj-hozzá-
járulás, az állami támogatásúaknak 30 
ezer Ft készpénz ösztöndíj, 7 (illetve 8) 
féléven át, a teljes képzés idejére.
Alapfeltétel a kimagasló felvételi ered-
mény (ponthatárát az új felvételi rend-
szer szerint fogjuk meghatározni), ké-
sőbbiekben aktív hallgatói jogviszony, 

és az évfolyam legjobb 20%-ához tarto-
zó tanulmányi átlag.

ECO ALAP Ösztöndíj: Félévenként 120 
ezer Ft (a jelenlegi féléves önköltségi 
díj 50%-a) tandíj-hozzájárulás, 7 vagy 
8 féléven át, a képzés hosszától függő-
en. Alapfeltétel az átlagot elérő felvételi 
pontszám (meghatározása folyamat-
ban), de középiskolai igazgatód ajánlása 
esetén ez lehet alacsonyabb is, vagyis 
előre bebiztosíthatod a helyed (lásd 
lejjebb)! Pályázatot a felvételt követően 
kell benyújtani, az ösztöndíj elnyerése 

pedig a feltételek teljesítése esetén au-
tomatikus. Azaz a jelentkező hallgatók 
nem versenyeznek egymással, az ösz-
töndíj kerete felülről nyitott.

Az elmúlt tanévek során a hallgatóink 
50%-a az ECO ösztöndíj segítségével, a 
gazdaságtudományi képzések körében 
egyedülállóan jelentős anyagi támogatás 
mellett tudta folytatni a tanulmányait.

Az ECO ALAP Ösztöndíjnak – a régió 
minden középiskolája számára közvet-
lenül elérhető – ajánlásos pillére is van, 
mely az iskola igazgatójának ajánlása 
esetén, igen kedvező feltételekkel, már 
akár 300 felvételi pont alatt is nyújt lehe-
tőséget az ösztöndíjprogramba való be-
kerülésre. Az iskolai ajánlással elérhető 
ECO ALAP Ösztöndíj előnye, hogy már a 
felvételi jelentkezés benyújtási határide-
je előtt garantálja számodra egyetemünk 
az ösztöndíjat, ha hozzánk jössz tanulni! 
A PADME Alapítvány által kínált lehető-
ségről érdeklődj elérhetőségeinken (te-
lefonon vagy e-mailben), illetve iskola-
igazgatódnál. Fontos, hogy az igazgatói 
ajánlásos változat esetében a felvételi 
jelentkezés benyújtása előtt kell pályáz-
nod, a határidő 2023. január 25.  

A fenti tájékoztatás nem teljes körű.
Ha kérdésed van, keress minket

az alábbi elérhetőségeken!
Telefon: 06 70/338-5000

E-mail:
eco@gtk.uni-neumann.hu

NE MARADJ KI, NE MARADJ LE!
ECO ÖSZTÖNDÍJAK – 2023

AZ ÖSZTÖNDÍJRENDSZER 
LÉNYEGE RÖVIDEN

Miért válaszd, mikor válaszd?
l A FOSZK felsőfokú képzettséget ad, ami 
előnyt jelent majd az álláskeresés során.
l A jogszabályi minimum ponthatár ala-
csonyabb, mint az alapképzési szakok 
esetében, így nagyobb eséllyel jutsz be 
állami ösztöndíjas képzésre. Tehát, ha 
úgy érzed, hogy az alapképzésre törté-
nő bekerüléshez kevés a pontod, akkor 
jelentkezz FOSZK-ra!
l Ha a FOSZK után továbbtanulsz vala-
melyik alapszakunkon, akkor jelentős 
számú kreditet elismerünk, ami lega-
lább fél, de akár másfél évvel is lerövidíti 
az alapszakos tanulmányaidat.
l A FOSZK a besorolási gazdaságtudo-
mányi alapszakon, de más alapszakon is 
lehetőséget nyújt a továbbhaladásra (pl. 
gazdálkodási és menedzsment FOSZK–
kal folytathatod pénzügy és számvitel, 
kereskedelem és marketing, vagy nem-
zetközi gazdálkodás alapszakon is).
l Ha gazdasági alapszakon folytatod a 
tanulmányaidat, akkor az alapszakos 
felvételi során 10-32 többletpontot kap-
hatsz a FOSZK okleveled eredményétől 
függően (ezzel az állami ösztöndíjas 
ponthatár is nagyobb eséllyel elérhető).
l Egyszerű a jelentkezés a felvi.hu E-fel-
vételi rendszerén keresztül.
l Az NJE GTK FOSZK* kizárólag nappali 
képzési rendben, állami ösztöndíjas és 
önköltséges formában indul, hipermo-
dern impozáns képzési helyszínen, az új 
egyetemi Campusban.
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SZÍNES LEHETŐSÉGEK, 
AKTÍV EGYETEMI ÉLET 
KECSKEMÉTEN
A Neumann hallgatói nem csak az óráikon ülnek! Szak-
mai és szórakoztató egyetemi programok, tanulmányi 
versenyek egész sora várja a közgazdász diákokat, és eh-
hez ultramodern környezet is jár!

A Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) diákszervezete és 
hallgatóink egyéni ötletei számos diákrendezvényen jelen-
nek meg. Ilyen a „Business Szerda”, ahol egy-egy sikeres, tér-
ségbeli nagyvállalat vezetője osztja meg tapasztalatait, de új 
beszélgetés-sorozatok indulnak a kisvállalkozók mindennap-
jairól és a női életpályákról is a fiatalok számára, sőt MKT-s 
bulik is. 

Nemrég nyitottuk meg a Campusban az MNB Innováci-
ós Tér és Hallgatói Könyvsarok nevű közösségi teret, amely 
lehetőséget ad a diákoknak az órákon kívüli beszélgetésre, 
pihenésre. A legújabb technikával felszerelt helyiségben egy 
videokonferencia vagy egy külföldi előadó online előadása is 
profin lebonyolítható. Reméljük, hogy akár innovatív startu-
pok is kinőnek innen!

Az egyetem Kopátsy Sándorról, a nemzetközi hírű közgaz-
dászról elnevezett Tudásközpontja tanulmányi és kutatási 
ösztöndíjakkal, programokkal, az MNB Oktatási Klub pedig 
könyvbemutatókkal, kecskeméti és budapesti rendezvények-
kel várja a hallgatóinkat a soraiba.

A könyvtár többek közt filmklubbal, a nemzetközi iroda 
Erasmus rendezvényekkel, homokbányai koleszunk pedig az 
Öveges József Szakkollégiummal várja az érdeklődőket! 

ELÉRHETŐSÉGEK, KAPCSOLAT:
Neumann János Egyetem 
Gazdaságtudományi Kar

6000 Kecskemét, Izsáki út 5.

E-mail: gtk@uni-neumann.hu 
Telefon: +36 70 338 5000

Web: gtk.uni-neumann.hu
Facebook NJE GTK:

facebook.com/NJEGTK/
Instagram

https://www.instagram.com/nje_gtk_kecskemet/
TikTok:  kozgaz_kecskemet

Általános kérdések:  
gtk@uni-neumann.hu 

Felvételivel  
kapcsolatos kérdések:  

felveteli@gtk.uni-neumann.hu

Az ECO ösztöndíj programmal  
kapcsolatos kérdések:  

eco@gtk.uni-neumann.hu

www.felvi.hu

#Gateway To Knowledge

BULI, KIKAPCSOLÓDÁS  
ÉS KREATÍV FEJLŐDÉS –  

MINDEZ EGYÜTT A NEUMANN GTK! 
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Jelentkezz 
a NEUMANN JÁNOS EGYETEM  
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 

– gazdálkodási és menedzsment
– nemzetközi gazdálkodás

– kereskedelem és marketing
– pénzügy és számvitel
– turizmus-vendéglátás
alapszakjaira, valamint  

– a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
–  MBA mesterszakjaira,
vagy válassz magadnak 

FOSZK-ot!
Mutatjuk az utat!

2

3

4
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Nyisd meg  
a felvi honlapját!

www.felvi.hu

Kattints az  

Egyetemek,  
főiskolák 
menüpontra!

Keresd  
a Neumann 

János  
Egyetemet!

Válaszd
a GTK-t!

Válaszd ki 
a megfelelő

szakot!
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