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EDUTUS HÍRLEVÉL 

2013. április 

 
 

Fontosabb hírek, események: 

 Áprilisban ismét nemzetközi hét 

 EDUTUS KARRIERNAP és ÁLLÁSBÖRZE a budapesti tagozaton 

 Együttműködési megállapodást kötött az Edutus Főiskola és az AGORA Nonprofit Kft. 

 A turizmusért felelős helyettes államtitkár az Edutus Főiskolán 
 

A turizmusért felelős helyettes államtitkár az Edutus Főiskolán 

 
2013. április 2-án a főiskola „Üdültetés újragondolva – „Erzsébet program” szakkollégium” nyitó fórumá-

nak keretében a turizmusért felelős helyettes államtitkár is meglátogatta a szakma iránt lelkesedő diáko-

kat. 

 

Dr. Horváth Viktória a szociális turizmus jelenlegi lehetőségeit és kereteit ismertette a diákokkal egy kel-

lemes klub-beszélgetés alkalmával, amelyben a diákok jövőre vonatkozó állás-elképzeléseit is megvitatták 

(TDM-szervezetek, rendezvényszervezés, szálloda és vendéglátás területén). 

A helyettes államtitkár előadásában kiemelte, hogy a tavalyi évben is már jelentős számokat tudott felmu-

tatni a szociális turizmus, a fogyatékos és hátrányos helyzetű gyermekek üdültetése keretében is. 

Az NGM-előadás után 

Paraczky Péter, az Erzsébet 

Szállodák, Táborok és Ven-

dégházak szakmai igazgató-

ja ismertette az „Erzsébet 

program” előzményeit és 

aktualitását, a MNÜA-NÜSZ-

Erzsébet Kht. kapcsolódási 

pontjait. Előadásában kitért 

a jelenlegi projektekre is, így 

a diákok megismerhették a szakmai pályáztatás folyamatát, valamint betekintést kaphattak a CALYPSO, az 

Európai Bizottság szociálturisztikai programjába, illetve a nemrég elindult „OFF2013” kezdeményezésbe is, 

a magyar-lengyel együttműködési lehetőségekbe. 

A kora este végződő esemény zárásaképp Magyar Márton, a főiskola Turizmus tanszékének adjunktusa 

ismertette a diákokkal a házi feladatukat, valamint a gyakorlati vizsgafeladat kereteit is, amelynek helyszí-

neként április végén egy Erzsébet szállodába látogatnak el. 

 

A főiskola további érdeklődő hallgatói még ezen a héten, 2013. április 7. vasárnapig jelentkezhetnek a szak-

kollégiumba a magyar.marton@edutus.hu email-címen. 

mailto:magyar.marton@edutus.hu
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Ugrás a mélyvízbe! – XIV. Országos Esettanulmány Verseny  
/ Nágel Dóra III. éves hallgató írása/ 

 

Magyarország egyik legrangosabb versenye, az Országos Esettanulmány Verseny idén 14. alkalommal 

invitálta a diákokat egy kis gazdasági párharcra. A március elején tartott megmérettetésre iskolánk is 

meghívást kapott – 14 egyetemi csapat mellett most először mi is ringbe szállhattunk. 

A már-már tradíciónak számító három napos verseny az EVK Szakkollégi-

um és a Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézet közös szervezésé-

ben kerül megrendezésre. Minden évben valós problémákat taglaló fel-

adat kerül összeállításra, melyekre a csapatoknak kell megoldást találni-

uk. A szervezők célja a hallgatók és az üzleti világ kapcsolatainak szoro-

sabbá tétele, a gyakorlatorientáltabb képzés ösztönzése. A zsűriben a 

gazdasági élet legelismertebb vezetői kapnak helyet, akik garantálják a 

valós életben is helytálló megoldások továbbjutását.  

Az idei feladat a Príma-gáz Zrt. helyzetét taglalta. A kétnapos felkészülés alatt csapatunknak sikerült olyan 

megoldásra jutnia, mely az Rt. képviselőjének tetszését is elnyerte. Sajnos ez kevésnek bizonyult, nem 

kerültünk be a 3 döntős közé. Szomorúan vettük tudomásul, de tudtuk, mi kihoztuk magunkból a maximu-

mot. Legközelebb már nagyobb tapasztalattal állunk a verseny elé és az első hely nélkül haza sem jövünk.  A 

csapat tagjai: Baksa Szabina, Nágel Dóra, Horváth Róbert, Nagy Tamás. Felkészítő tanár: Dr. Németh János 

Pál. 

A verseny pillanatairól készített képek, a rendezvény facebook oldalán érhetőek el: 

http://www.facebook.com/orszagosesettanulmanyverseny#!/orszagosesettanulmanyverseny/photos_stre

am

 

Az élen járó vállalatok mellett intézményeket és szakembereket is díjaztak a 

Parlamentben az Energiatakarékossági Világnapon 
A Nemzetközi Energiatakarékos-

sági Világnap alkalmából máso-

dik alkalommal díjazták az or-

szág energiatudatos és 

energiahatékony vállalatait, az 

Országgyűlés fenntartható fej-

lődést szolgáló testületeinek 

védnöksége alatt. 

Az Energiahatékonysági Kiváló-

sági Pályázat védnökei között, 

Kövér László és Szili Katalin mel-

lett az Edutus Főiskola is részt 

vett mint a pályázat egyik intéz-

ményi védnöke. 

 
 

 

http://www.facebook.com/orszagosesettanulmanyverseny#!/orszagosesettanulmanyverseny/photos_stream
http://www.facebook.com/orszagosesettanulmanyverseny#!/orszagosesettanulmanyverseny/photos_stream
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Együttműködési megállapodást kötött az Edutus Főiskola és az AGORA Nonprofit 

Kft. 

Dr. Bartók István, az EDUTUS Főiskola rektora és Sámuel Botond, az AGORA Nonprofit Kft. ügyvezető 

igazgatója ünnepélyes keretek között együttműködési megállapodást írt alá, melyben lefektették a Kft. és 

a főiskola közötti későbbi együttműködés kereteit. 

Az ünnepélyes aláíráson Sámuel Botond kiemelte, 

hogy fontos a kölcsönös együttműködés megterem-

tése annak érdekében, hogy a főiskola és a Vértes 

Agórája is Tatabánya kulturális életének szerves ré-

sze legyen.  

Bartók István, a főiskola rektora, hangsúlyozta, hogy 

a két intézmény nem csupán fizikailag, hanem a te-

vékenységi körök tekintetében is nagyon közel áll 

egymáshoz. Számos kapcsolódási pontot lehet találni 

a rendezvények, az oktatási tevékenységek és prog-

ramok területén is, amelyek az intézmények közös 

megjelenésére teremtenek lehetőséget. Továbbá a főiskola diákjai a megszerzett ismereteiket is kamatoz-

tathatják az Agórában szervezett szakmai programok és szakmai gyakorlatok során. 

Az Edutus Főiskola és az AGORA Nonprofit Kft. megállapodásának elsődleges irányai a képzés, az infra-

struktúra kedvezményes használata, gyakornoki lehetőség biztosítása valamint a közösségi és sport prog-

ramok területén történő együttműködés megvalósulásának elősegítése. Az együttműködés további célja, 

hogy megerősítse a két fél között kialakuló kapcsolatot, erősítse a konkrét akciók, közös projektek kidolgo-

zását, így mindkét fél tatabányai jelenlétének erősödését. 
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Egyéb hírek, érdekességek 

ERASMUS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
Az Edutus Főiskola a Lifelong Learning /Erasmus/ Program keretében pályázatot hirdet részképzésben 

történő külföldi tanulmányok folytatására a 2013/2014-es tanévben.  

 

A Lifelong Learning Program célja a 

felső oktatás minőségének javítása, 

valamint európai dimenziójának 

erősítése azáltal, hogy kibővíti az 

európai mobilitási lehetőségek kö-

rét, továbbá elősegítse a tanulmá-

nyok és végzettségek átláthatósá-

gát és maradéktalan akadémiai 

elismerését. 

A pályázat részleteiről bővebben: http://www.edutus.hu/hallgatok/3278-erasmus-palyazati-felhivas 

 

EDUTUS KARRIERNAP és ÁLLÁSBÖRZE 

Ha egy jó állásra és egy jó napra vágysz, itt a helyed! 

 

Helyszín: EDUTUS FŐISKOLA Budapest III. Bécsi út 324. 6. épület 504. 

Időpont: 2013. április 23., kedd 11 és 16 óra között 

 

 Külföldi és belföldi állásajánlatok 

 Külföldi és belföldi szakmai gyakor-
latos helyek 

 Szakmai előadások, cégprezentá-
ciók 

 EDUTUS Felnőttképzési Akadémia 
képzési kínálata 

 Pegazus – munkaerő piaci ösztön-
díj lehetőségekről szóló tájékozta-
tó 

 Pályaorientációs grafológiai tanácsadás 

 „Megjelenés az állásinterjún” – öltözködési és sminkelési tanácsok 

 Life Long Learning – továbbtanulási és nyelvtanulási lehetőségek 

 Karrierszolgáltatások: álláskeresési tanácsok, önéletrajzírás, magyar nyelvű próbainterjúk, 
tesztírások 

Játékok, értékes nyeremények és további meglepetések várnak rád! 

http://www.edutus.hu/hallgatok/3278-erasmus-palyazati-felhivas
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Áprilisban ismét nemzetközi hét 

 
2013. április 7. és 12. között az Edutus Főiskola ismét megrendezi a nemzetközi hetet. 

A nemzetközi hét programja az alábbi oldalon érhető el: http://www.edutus.hu/hallgatok/3281-

nemzetkoezi-het- 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Országos Felsőoktatási Véradóverseny (2012/13) 

 
A Magyar Vöröskereszt, az Országos Vérellátó Szolgálat a 2012/13-as tan-

évre is meghirdette a VII. Országos Felsőoktatási Véradóversenyt „Adj 

vért, adj esélyt!”elnevezéssel, melyhez az Edutus Főiskola is csatlakozott. 

Eddig 37 felsőoktatási intézmény nevezett. A VII. Országos Felsőoktatási 

Véradóverseny 2012. szeptember 1. és 2013. május 24. között zajlik. 

A véradás időpontja: 2013. május 15. 9:00-13:00 

Helyszín: Budapest, Bécsi út 324. 5. épület 1. emelet 

A véradásról bővebben: http://www.veradas.hu/VII.-Orsz%C3%A1gos-Fels%C5%91oktat%C3%A1si-

V%C3%A9rad%C3%B3verseny2012/13/ 

 

Ki mit tud a pályakezdésről? - MarketIntelligence Klub Est 

 

A MarketIntelligence újabb estre készül: Ki mit tud a 

pályakezdésről címen. 

Teljesen nyitott és ingyenes a program, de ez is regiszt-

rációhoz kötött. Az emailt a következő címre várjuk: 

marketintelligence2010@gmail.com email címre. 

A program: 

http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/EdutusMarketing?fref=ts 

 

http://www.edutus.hu/hallgatok/3281-nemzetkoezi-het-
http://www.edutus.hu/hallgatok/3281-nemzetkoezi-het-
http://www.veradas.hu/VII.-Orsz%C3%A1gos-Fels%C5%91oktat%C3%A1si-V%C3%A9rad%C3%B3verseny2012/13/
http://www.veradas.hu/VII.-Orsz%C3%A1gos-Fels%C5%91oktat%C3%A1si-V%C3%A9rad%C3%B3verseny2012/13/
http://www.facebook.com/events/396267560481361/?ref=22
http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/EdutusMarketing?fref=ts
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Tavaszi Agora Napok – avagy mindenből egy keveset 

Kulturális útvesztő – kulturális iránytű 

 

Időpont: 2013. április 6–7. 

Helyszín: Tatabánya, Szent Borbála tér 1. 

 

Beelőz ugyan a nagyon várt tavasz, de szorosan a nyomában érkezünk mi is, és 

legalább annyi szépet és jót kínálunk, mint a kikelet. Ráadásul a mi jó hatásainkat 

a testre és a lélekre hosszan élvezheti, hiszen végeláthatatlan közös útra indu-

lunk. Társaink lesznek az úton a kulturális, gasztronómiai és sportos élmények, 

lépten-nyomon koncertekbe, kiállításokba, fesztiválokba, képzésekbe, előadá-

sokba, egészségmegőrző- és gyerekprogramokba botlunk majd. Ezekből adunk 

ízelítőt április első hétvégéjén! 

 

A Program: http://www.avertesagoraja.hu/cikk/a-nyitas-programja.html 

 

DIVÍZIÓ I-ES JÉGKORONG VILÁGBAJNOKSÁG ÚJRA BUDAPESTEN! 

 

Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna 

Időpont: 2013. április 14–20. 

Bővebb információ: http://www.jegyaruhaz.hu/sport/780-

jegyek-es-berletek-a-2013-as-magyarorszagi-divizio-i-es-

jegkorong-vilagbajnoksagra-itt 

 

 

 

Judo Európa Bajnokság 2013 Budapest 
 

Az Adidas egyéni felnőtt judo EB 2013. április 25–27. között, az 

Adidas csapat felnőtt judo EB pedig 2013. április 28-án kerül 

megrendezésre. Mindkét esemény Budapesten lesz.  

 

Bővebb információ: 

http://www.programturizmus.hu/tdestination-judo-europa-

bajnoksag.html 

 

 

 

 

 

http://www.avertesagoraja.hu/cikk/a-nyitas-programja.html
http://www.jegyaruhaz.hu/sport/780-jegyek-es-berletek-a-2013-as-magyarorszagi-divizio-i-es-jegkorong-vilagbajnoksagra-itt
http://www.jegyaruhaz.hu/sport/780-jegyek-es-berletek-a-2013-as-magyarorszagi-divizio-i-es-jegkorong-vilagbajnoksagra-itt
http://www.jegyaruhaz.hu/sport/780-jegyek-es-berletek-a-2013-as-magyarorszagi-divizio-i-es-jegkorong-vilagbajnoksagra-itt
http://www.programturizmus.hu/tdestination-judo-europa-bajnoksag.html
http://www.programturizmus.hu/tdestination-judo-europa-bajnoksag.html
http://www.programturizmus.hu/tdestination-judo-europa-bajnoksag.html

