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Stratégiai együttműködési megállapodást kötött  

a Magyar Turizmus Zrt. és az Edutus Főiskola 

2013. május 21-én Horváth Gergely, a Magyar Turizmus Zrt. turisztikai vezérigazgató-helyettese 

és Dr. Bartók István rektor aláírta azt a megállapodást, amelyben meghatározták a nemzeti 

turisztikai marketingszervezet és a főiskola közötti együttműködés kereteit. 

A közös munka elsősorban a képzés és a kutatás területét érinti: az MT Zrt. konzultációs 

lehetőségeket és szakmai gyakorlatot biztosítva segíti az Edutus hallgatóit, míg a főiskola határon 

túli kapcsolatainak felhasználásával segíti majd az MT Zrt. kutatási programjait. A turizmusban a 

marketingeszközök, módszerek állandó változása indokolja a folyamatos, gyakorlatorientált 

képzést, továbbképzést, így az Edutus Főiskola az MT Zrt. szakmai közreműködésével, állandó 

konzultáció mellett s a turizmus nemzetközi és hazai tendenciáinak figyelembe vételével dolgoz ki 

képzési programokat. 

A megállapodás értelmében a főiskola állandó meghívást biztosít az MT Zrt. részére minden 

tudományos és társadalmi rendezvényére, bemutatkozási lehetőséget biztosít az MT Zrt. számára 

az állásbörzéken, karriernapokon. A két szervezet – elsősorban az együttes tevékenységekhez 

kapcsolódóan – közösen is szervez majd rendezvényeket. 
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Kelet-Közép-Európai KKV Csúcstalálkozó az Edutus Főiskolán 

Immár hatodik alkalommal került megrendezésre a KKV Ház Zrt. jóvoltából a Kelet-Közép-
Európai KKV Csúcstalálkozó az 
Edutus Főiskola Falk Miksa utcai 
rendezvényközpontjában 2013. 
május 22-én, amelyen az 
INNOVORG Szakkollégium 
hallgatóiként vettünk részt. A 
szakkollégium egyik kutatási 
témája az innováció 
megvalósulását vizsgálja a kis- és 
középvállalkozási (KKV) 
szektorban, ezért is volt 
különösen izgalmas számunkra 
ez a szakmai rendezvény. A 
konferenciát a rendezvény 
főszervezőjeként a KKV Ház 

vezérigazgatója Gulyás József nyitotta meg. 

Bevezetőjében összegezte, hogy mitől KKV egy KKV, mik azok az egyedi jellemzők, amely az 
egész szektort lefedik. A meghívottak körében köszönthettük dr. Lenner Áron Márk 
belgazdaságért felelős államtitkár helyettest, aki köszöntőt mondott a látogatók körének, 
valamint röviden és tömören felvázolta a KKV-k számára várható jövőbeni lehetőségeket. 

Bővebben: http://www.edutus.hu/cikk/kelet_kozep_europai_kkv_csucs/ 

 

ITE tananyag specialista, az év oktatója díjjal gazdagodott Nacsa István, 

főiskolánk oktatója 

Május végén rendezték meg Berlinben a Cisco Hálózati Akadémia Kelet- és Közép-Európai 
régiójának éves konferenciáját, melyen 27 ország 170 delegáltja vett részt. Az eseményre 
főiskolánk oktatója, Nacsa István is meghívást kapott, ahol az Edutus Főiskola Hálózati 
Akadémiájának képviselőjeként volt jelen. 

A rendezvénynek az alsó-Szászország tartomány Művelődési Minisztériuma imponzás épülete 
adott helyet, Berlin központjában. Az illusztris eseményt a miniszter asszony nyitotta meg. 

A konferencia témái igen változatosak voltak. Szó esett a Hálózati Akadémiák európai helyzetéről, 
a Cisco fejlesztési elképzeléseiről a jövő oktatásában, az új CCNA tananyagokról, hálózati 
fejlesztésekről a Berlini Műszaki Egyetemen, emellett sor került a Cisco Hálózati Akadémia 
támogatóinak bemutatkozására, valamint az év Oktatója és Év Akadémiája díjak átadására. A 
kategóriákban 7–7 díjat osztottak ki, melyben magyar érdekeltség is volt. 

http://www.edutus.hu/cikk/kelet_kozep_europai_kkv_csucs/
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A CCNA tananyag specialista, az év oktatója díjat Markovich László, a HTTP Alapítvány 
munkatársa, az ITE tananyag specialista, az év oktatója díjat Nacsa István, az Edutus Főiskola 
oktatója érdemelte ki, akinek ezúton is szívből gratulálunk. 

 

Munkatársunk sportsikere a Mozdulj Magyarország Hungarofit döntőjén 

 

Nemcsak diákjainkra lehetünk büszkék az általuk elért 
sporteredmények miatt, ugyanolyan nagy sikernek tartjuk, ha 
oktatóink jeleskednek sporteseményeken. 

Főiskolánk sporttevékenységének népszerűsítése sem 
mellékes számunkra. Ennek a küldetéstudatnak eleget téve és 
egyéni sportszeretetét hirdetve Csépe Panni, az Edutus 
Főiskola sportszervezője és testnevelője családjával együtt 
rangos eseményen jeleskedett. Olyannyira, hogy a Hungarofit 
Országos döntőjén a családi kategóriában két gyermekével 
együtt országos bajnok lett. 

  

 

 

Kulturális menedzser hallgatóink a Millenárison 

2013. május 25-én Balatoni Monika, a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
(KIM) társadalmi kapcsolatokért felelős 
államtitkára fogadta a kulturális menedzser 
hallgatóinkat a Millenárison. 

Diákjaink a KIM gyermeknapi programja 
keretében tanulmányozhatták a 
rendezvényszervezés folyamatát, illetve 
megismerhették, hogy milyen rendező 
elvek mentén valósul meg egy politikai 
brand a kulturális rendezvények 
vonatkozásában. 

Bővebben: http://www.edutus.hu/cikk/kulturalis_menedzser_hallgatoinkat_a_millenarison/ 

 

http://www.edutus.hu/cikk/kulturalis_menedzser_hallgatoinkat_a_millenarison/
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A Kárpát-medence Szakkollégium tagjai a Magyar Turizmus Zrt.- ben jártak 

 

Soron következő Szakkollégiumi foglalkozásunk keretében a Magyar Turizmus Zrt. Kutatási 
Irodájába látogattunk, ahol e félévi témánkhoz, a Délvidékhez kapcsolódóan a „Magyarország 
mint úti cél a déli szomszédos országokban”  kutatás prezentációját hallgathattuk meg Mester 
Tündétől. Először megtudhattuk, hogyan is készült a kutatás, majd ezt követően számos érdekes 
témát érintett az előadás Horvátország, Szerbia és Szlovénia lakosságának utazási szokásaival 
kapcsolatban. Egyebek mellett kiderült számunkra, mely turisztikai régióinkat és milyen 
motivációval keresik fel a szerb, a horvát és a szlovén turisták, illetve hogyan látnak bennünket a 
déli szomszédos országainkból érkező vendégek. Végezetül az előadást a kérdéseink, 
hozzászólásaink követték, majd kaptunk néhány hasznos tanácsot előadónktól későbbi 
feladataink elkészítéséhez, szakdolgozatunk megírásához. 

 

Előadás a Bejárható Magyarország Programról a Kárpát-medence turizmusa 
Szakkollégiumban 

Az elmúlt héten Szakkollégiumi foglalkozásunk 
keretében Dr. Prekker Judit előadását hallgathattuk 
meg, melynek témája a „Bejárható Magyarország 
Program” volt.  

Megtudhattuk, hogyan is épül fel a program, mik az 
ezzel kapcsolatos jövőbeni tervek és elképzelések, 
majd ezt követően szabad beszélgetésre és kérdések 
feltevésére nyílt lehetőségünk, melyet alaposan ki is 
használtunk. Összességében nagyon hasznos 
délelőttöt tölthettünk el, hiszen számos olyan 
ismerettel gazdagodtunk, melyet másod és harmad 
éves Turizmus-vendéglátás szakos hallgatókból álló 
kis csapatunk minden tagja hasznosítani tud majd 
tanulmányai és későbbi munkája során. 



 

  

5 

 

 

 

Egyéb hírek, érdekességek 

Diplomaosztó ünnepség 

 
EDUTUS FŐISKOLA BUDAPESTI TAGOZAT 
2013. JÚLIUS 5. PÉNTEK 10:00 
1037 BUDAPEST, BÉCSI ÚT 324. 6. ÉPÜLET 

EDUTUS FŐISKOLA TATABÁNYAI TAGOZAT 
2013. JÚLIUS 5. PÉNTEK 14:00 
2800 TATABÁNYA, STÚDIUM TÉR 1.  

 

Bővebben: http://www.edutus.hu/cikk/diplmaoszto______meghivok/ 

 

Az EDUTUS Nyelviskola nyári tanfolyamai 

Tanfolyam Óraszám/Ár 
Kurzus tervezett 

kezdése 

Edutus Proper 
60 / 74.000.- Ft 

vizsgával együtt 
2013. július 1. 

Edutus Szakmai 40 / 46.000.- Ft 2013. július 1. 

Edutus Market 90/ 72.000.- Ft 2013. július 1. 

Edutus Student 

40 
40 / 44.000.- Ft 2013. július 8. 

 

Bővebben: http://www.edutus.hu/cikk/nyelviskola/ 

 

 

 

 

 

http://www.edutus.hu/cikk/diplomaoszto______meghivok/
http://www.edutus.hu/cikk/nyelviskola/
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Meghívó Állami ingatlanok és kockázatközösség „Az állam is lehet jó gazda” 

konferencia és workshopra 

Helyszín: FALK1 Rendezvényközpont (1055 Budapest, Falk Miksa utca 1.)  
Időpont: 2013. június 25., kedd 10 óra 
 
Bővebben: 
http://www.edutus.hu/feltoltesek/fajlok/dokumentumtar/megh_allami_ingatlanok_es_kockazat
_konf.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
FELHÍVÁS – Ifjúsági Üzleti Program Magyarország – 2013 

 
Lennél egy üzleti vállalkozás vezetője? Vagy egy reklámkampány irányítója? 
Szeretnéd hatásosan, világosan kifejezni önmagad? Belekóstolnál a média, a 
marketing vagy épp a vállalkozások világába?  
Akkor itt a helyed! 
A felhívás teljes szövege itt található! 
 

 
 

Pályázati felhívás Az élelmiszerlánc-biztonság 
jövője címmel 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal pályázatot hirdet 
hazai és határon túli felsőoktatási intézmények hallgatói, 
doktoranduszai, valamint 35 évnél fiatalabb kutatók számára 
Az élelmiszerlánc-biztonság jövője címmel. 

Bővebben: 
http://www.edutus.hu/cikk/palyazati_felhivas_az_elelmiszerlanc_biztonsag_jovoje_cimmel/ 

 

http://www.edutus.hu/feltoltesek/fajlok/dokumentumtar/megh_allami_ingatlanok_es_kockazat_konf.pdf
http://www.edutus.hu/feltoltesek/fajlok/dokumentumtar/megh_allami_ingatlanok_es_kockazat_konf.pdf
http://www.edutus.hu/feltoltesek/fajlok/hallagatok/hirlevel/felhivas_05_24.pdf
http://www.edutus.hu/cikk/palyazati_felhivas_az_elelmiszerlanc_biztonsag_jovoje_cimmel/
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Víz, Zene, Virág 

Családi fesztivál Tatán 

Időpont: 2013. június 28-30. között 

Jegyárak és információ: 

http://vizzenevirag.hu/ 

 

 

I. Tatabánya Sörfesztivál 

Időpont: 2013. június 21–22., 

Helyszín: Tatabánya, Árpád tér 

 

 

Bővebben: http://arpadter.hu/cikk/tatabanyai_sorfesztival 

 

 

EFOTT 2013 

Bővebben: http://www.efott.hu/ 

Időpont: 2013. június 25–30. 

Helyszín: Zánka, Új Nemzedék Központ 

http://vizzenevirag.hu/
http://arpadter.hu/cikk/tatabanyai_sorfesztival
http://www.efott.hu/

