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Laudáció 

Gáspár Bencéné Dr. Vér Katalin docens 

asszonyról  

a Sapientia-EMTE  

Tiszteletbeli Professzor 

 cím átadása alkalmából 

Sapientia-EMTE 

Marosvásárhely, 2017. október 3. 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Kollégák! 

 Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy méltathatom Gáspár Bencéné 

dr. Vér Katalin docens asszony tevékenységét, abból az alkalomból, hogy a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem  tiszteletbeli professzori címet 

adományoz a csíkszeredai gazdaságtudományi képzés létrehozásában végzett 

elkötelezett munkájáért.  

 
 Dr. Vér Katalin 1972-ben szerzett diplomát a Marx Károly Közgazdasági 

Tudományegyetemen terv-matematika szakán. 1974-ben   egyetemi doktori 

fokozatot szerzett Számítástechnika szaktudományból. Doktori dolgozatának 

témája: A számítógépes termelésprogramozás néhány eljárása. Ph.D.  fokozatát 

pedig Gazdaságtudományi szakterületen 1999-ben védte meg. Tézisének címe: A 

számítógépes hálózatok hatása a gazdasági életre.  A Corvinus egyetem 

jogelődjénél a Közgazdaságtudományi és államigazgatási egyetem 

Számítástudományi Tanszékén dolgozott 1972 és 1997 között. Majd a Vállalati 

pénzügyek tanszékén kap docensi kinevezést 2000-ben.  Oktatott a Budapesti 

Gazdasági Főiskolán illetve a Kaposvári Egyetemen is.  

 

 A Sapientia-EMTE gazdasági képzésének megerősítéséhez 2004-ben több 

magyarországi elismert szakember is társult. Köztük volt Dr. Vér Katalin is.  Egy 

kritikus időszakban 2008-2010 között, amikor egyetemünkön elindult az 

akkreditációs folyamat, egyetemünk léte forgott kockán, nagyban segítette 

megmaradásunkat, hogy 2008-ban, romániai módszertan szerint, versenyvizsgával, 
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docensi kinevezést kapott a Gazdaságtudományi tanszékre és 2009-2013 között a 

tanszékvezetői teendőket is bevállalta.   

 

dr. Vér Katalin Sapientia-EMTE keretében kifejtett tevékenységét azt 

hiszem, hogy egy Einstein idézettel lehetne legtömörebben leírni, “Nem minden 

fontos, ami számszerűsíthető, és nem minden számszerűsíthető, ami fontos”.   

 Ha röviden jellemezni kellene személyiségét, akkor elsősorban derűs 

életfelfogását, segítőkészségét, a hallgatóiért és munkatársaiért való kiállását 

emelném ki.  Nagyon pozitívnak tartom értékrendjének azt a vonását, hogy 

döntéshozatalaiban a VK-féle egyensúlyra törekedet. Ezt közvetítette hitelesen úgy 

a katedrán, mint a munkatársai és kollégái körében.   

A Sapientia-EMTE keretében elért megvalósításai közül az alábbiakat 

emelném ki. Nagy mértékben hozzájárult a gazdasági szakok akkreditációjához. 

Fontos szerepe volt az Alkalmazott közgazdaság és pénzügyi mesterszak 

létrehozásában. Az ő szakmai felügyelete mellett valósult meg a pénzügyi 

tantárgyak oktatása.   

 Fő kutatási témája a pénzügyi informatika, a kontrolling szemléletű 

teljesítmény alapú finanszírozás és az integrált vállalati információs rendszerek. 

Ezekben a témákban, vezetése mellett hét doktorandusz hallgató szerzett Ph.D. 

címet. Szakmai tudását a Neumann János Számítógép-tudományi társaság is 

elismerte, amikor informatikai alkalmazások szakértője címmel tüntette ki.  

 

 Tanári és kutatói munkája mellett a családját sem hanyagolta el, három 

gyerek édesanyja és kilenc unokájának boldog nagymamája.  

 Méltatása után már csak egy feladatom maradt: köszönetet mondani 

mindannyiunk nevében Vér Katalin eddigi munkájáért, és sok sikert kívánni neki 

jövőbeli céljaihoz és feladataihoz és erőt egészséget népes családja körében. 

 

Makó Zoltán 

 

  


