Magnifice Domine Rector,
tisztelt Rektor-helyettes Urak, tisztelt Országgyűlési Képviselő Úr, tisztelt Dékán Úr,
Dékán-helyettes Urak! Tisztelt Vendégeink! Kedves diplomájukat ma átvevő, közgazdász jelöltek! Külön köszöntöm Cseh Sándor Professzor Urat, aki a Közgazdaságtudományi Kar barátja és rektor-helyettese volt egyetemünknek több éven át!
Köszöntöm a Benedek Elek Pedagógiai Kar vezetőit, valamennyi oktatóját, munkatársát, hallgatóját! A diplomaátadó ünnepi tanácsülésünkön köszöntöm a Közgazdaságtudományi Kar munkatársait és hallgatóinkat!
Tisztelt Szülők, Hozzátartozók!
Köszönöm kollégáim nevében, hogy lányaik, fiaik választott szakmájukra való felkészítését, tanulásuk irányítását, jellemfejlődésük gondozását ránk bízták. Remélem
nem csalatkoztak és újra így döntenének, ha választaniuk kellene. Köszönöm anyagi
áldozatukat, amelyet azért hoztak, hogy gyerekeik a jövőjük építést elkezdhessék
és éppen itt, Sopronban alapozhassák meg. Büszke lehet rájuk család, mert teljesítették a vállalt munkát, melyhez szívből gratulálok!
A diploma átadásának napja a tudás, a szorgalom, a teljesítmény megünneplése is.
Engedjék meg, hogy nyilvánosan is megdicsérjem egyik hallgatókat, aki különlegesen kiemelkedő teljesítményt nyújtott.
Szívből gratulálok Csiba Bettinek, aki Sopron testvérvárosában Seinäjokiben, angol
nyelven is eredményesen államvizsgázott. Betti ma nem csak magyar, hanem finn
diplomát is átvehet! Jó egészséget, szép családot kívánok Önnek!
Kedves végzett hallgatóink, újdiplomás kollégák!
Remélem, hogy szívükbe zárták az Alma Matert és Sopron városát, azt a helyet,
ahol önálló felnőttkoruk első éveit töltötték. Azt a helyet, ahol pár perc múlva diplomás közgazdászok lesznek. Azt a helyet, ahol jó volt diáknak lenni. Remélem, ez
az élmény elkíséri Önöket azokra az új utakra, amelyeket a jövőben bejárnak. Bízom azonban abban, hogy visszatérnek egyszer, százszor, visszajönnek, ha tudnak.
Felöltik a veblenjüket, s barátok közt vigadnak. És amiben a legjobban reménykedem, hogy mindannyian itt lesznek majd az évfolyam találkozókon és gyermekeik
diplomaosztóján is!
Most azonban őrizzék meg ezt a pillanatot és zárják a lelkükbe Sopront és a Közgazdaságtudományi Kart.

Tisztelt Diplomaosztó Tanácsülés!
A mi egyetemünk egy különleges egyetem, hiszen évek óta az érdeklődés középpontjában áll. Most újra bizonyítanunk kell, hogy képesek vagyunk kiválóan dolgozni, képesek vagyunk a kooperációra és képesek vagyunk egymás értékeit szem
előtt tartva megújulni. Most össze kell fognia mérnöknek, közgazdásznak, művésznek és pedagógusnak.
Itt van az ideje a tudásunk összekapcsolásának és tudományaink együttműködésének. A „selmeci” bajtársiasság sosem volt fontosabb az új időkben, mint most. Ehhez őszinteségre és bizalomra van szükség, amelyet példaként állíthatunk a tanítványaink elé is. Kérem tehát Szombathely és Sopron városvezetőit, kérem városaink polgárait, vállalatait, intézményeit, hogy támogassák, segítsék azt, hogy erős
felsőoktatást hozhassunk létre közösen. Mert ez az érdekünk!
A tettre kész, innovatív és kreatív fiatalok itthon tartása létfontosságú! A kulturált,
élhető és biztonságos települések, amelyek kvalifikált munkát kínálnak csábítóak az
egyetemünkön végzetteknek. Keressük a közös megoldásokat, hiszen a borostyánkő út évezredek óta összeköt minket!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A Közgazdaságtudományi Kar elmúlt éveit a felsőoktatási rendszer és piac változásaival kapcsolatos stratégiai és operatív intézkedések, továbbá a Kart kedvezőtlenül
érintő gazdasági körülményekkel kapcsolatos válaszlépések jellemezték. Mindezek
az intézkedések megfeszített munkát követeltek a Kar oktatóitól és nem oktató
munkatársaitól. A személyi állomány minden tekintetben túlterhelt volt és jelenleg
is az. A pszichológiai teher, a folytonos és egyre kiszámíthatatlanabb külső és belső
környezet miatt már régen túlhaladta az alkotó közösség által megkívánt határt.
Az elmúlt két esztendő ugyanakkor számos eredményt is hozott. Több olyan képzést indított el a Kar, amelyek hosszabb távon biztosítani tudják kiegyensúlyozott
egyetemi szintű működés feltételeit. Ősszel indul majd a Turizmus és vendéglátás
alapképzési szak is, melyre várjuk az érettségizőket!
Jelentős erőfeszítésekkel, de a Közgazdaságtudományi Kar helyt tud állni az egyre
élesedő versenyhelyzetben. A külső visszajelzések is igazolják a fokozatos fejlődést:
az utóbbi évek felsőoktatási rangsorai alapján a Kar stabilan jó helyezéseket ért el.
2015-ben a HVG rangsorában, az oktatói kiválóság tekintetében első, míg a hallgatói kiválóságban a tizenharmadik helyezést értük el. Fazekas Nikolett hallgatói
életpályájának elismeréséül Pro Sciencia aranyérmet vehetett át a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében. Pénzügyeseink pedig első helyezést értek el az

őszön Katowicében lengyel, cseh és szlovák versenytársaik előtt. Büszkék vagyunk
rájuk és reméljük sokan követik példájukat!
A Közgazdaságtudományi Kar jövőképének határozott elemeként részt kíván venni
a tradicionális karok képzéseinek erősítésében is. Valljuk, hogy a versenyképes erdőmérnök és faipari mérnök hallgatóknak is magas szintű gazdasági képzettséggel
kell rendelkezniük. Nem elfelejtendő hogy az Erdőmérnöki Kar, a Simonyi Károly
Kar és a Benedek Elek Pedagógiai Kar fejlődéséhez teherbíró egyetemi struktúra
szükséges. Ehhez biztosít támaszt Karunk.
Kedves Ifjú Közgazdászok!
Bízom benne, hogy sikerült jól feltöltenünk a tarisznyájukat, szellemi és szakmai
kíváncsiságuk fokozódott és emberi értékeik is gyarapodtak.
Hamarosan vállalatoknál, intézményeknél alkalmazhatják a megszerzett tudást és
konvertálhatják ismereteiket. A szerencsések vezetőkké válnak. Útravalóul fogadják
meg tőlem, hogy bármilyen magasra is jutnak, sose felejtsék el, hogy az önök sikerét azok az emberek is segítik, akik hajnalban kelnek, nem fűtött és elegáns irodákban ülnek és a fizetésük is töredéke az önök fizetésének. A beosztottaik nem számok és nem csupán költségek a könyvelésben. Érzelmeik vannak, családjuk van és
őket is nevető, boldog gyerekek várják haza.
Kérem, ne feledjék, hogy ha nincs a kétkezi munkás, nincs a szorgalmas kisember,
akkor nincs kényelmes irodájuk, nem lesz pénzügyi osztályvezetői vagy vezérigazgatói állásuk sem. Egymásra vannak utalva, de önöknek felelősségük is van velük
szemben, mert döntéseikkel befolyásolják az Ő és családjaik életét is.
A sikert üldözni pedig nem szabad minden áron! Becsüljék az embert, mert így válhatnak jó vezetővé. És bizony vannak jó kompromisszumok is! A hatalmat ne vágyják! Mert hatalma annak van, aki uralja Önmagát, tudásával, segítőkészségével,
emberségével emelkedik ki a többiek közül. Ne büntessék minden áron a hibázót,
hanem keressék, miben segíthetnek, hogy legközelebb minden jobban sikerüljön.
Kívánom, hogy határozott, eredményes, de emberséges vezetőkké váljanak.
Ha elfáradtak és megpihennének, akkor pedig látogassanak el hozzánk egy kis nosztalgiázásra. Holnap Alumni bált rendezünk, ahová öregdiákjainkat is várjuk vissza.
Persze reménykedem abban is, hogy ma sokan ülnek itt olyanok is, akik még nem
szeretnének veteránok lenni, hanem a mester szakjaink egyikét választották és
óraközi szünetben veszik épp át diplomájukat.

Kedves Doktor jelöltek és Habilitált Doktorok!
A közös tudásépítés lehetőségének kapuját tárjuk fel a mai napon azzal, hogy átvehetik jól megérdemelt PhD. doktori és Habilitált Doktori oklevelüket, a gazdaság és
szervezéstudományokban. A tudományos pályájuk ezennel kezdetét veszi vagy épp
magasabb szinten folytatódik. Kitüntetés, felelősség, kötelesség is egyben Rektor
Úr és Professzor Úr kézfogása.
Mit kaphatunk és kérhetünk Önöktől viszonzásul? A tudásuk önzetlen továbbadását, becsületük megerősítését a tudományos etika megtartásával és azt, hogy ne
elégedjenek meg az elért sikerrel. Menjenek tovább és nyissanak ki még több ablakot a tudomány várkastélyában.
Tisztelt Diplomaátadó Kari Tanács Ülés! Tisztelt Vendégeink! Kedves Frissdiplomások!
Munkatársaim nevében kívánok önöknek boldog jövőt, szép családot és visszatérést hozzánk!
Jó szerencsét! Isten éltesse a közgazdászokat!

