
A tartalomból: 

Tudomány Napja 1 

Pályaválasztási Kiállítás 1 

Látogatás a Liszt Ferenc 

repülőtéren 

2 

Tudomány napja -  

Messzelátó tudomány 

2 

Átadtuk a Passzív Házat! 3 

Aktuális eredmények az 

Edutuson 

3 

Nyílt napok az Edutuson 4 

KKVHÁZ Megyék  

Versenye Döntő 

5 

Várható események 5 

2014. december II. évfolyam, 5. szám 

ALUMNI ALUMNI 

HÍRLEVÉLHÍRLEVÉL  

    Csatlakozz hozzánk a  

-on is! 
 

 

Látogatás a Liszt Ferenc repülőtéren 

2014. november 6-án, az 

Edutus Főiskola, turizmus-

vendéglátást tanuló harmad 

éves diákjaival és néhány 

F O KSZ - os ,  E ra s mus o s 

hallgató Dr. Jandala Csilla 

r e k t o r  a s s z o n y 

szervezésének köszönhetően 

a diákok részt vehettek egy 

tanulmányi kiránduláson.  

A helyszín a budapesti Liszt Ferenc 

repülőtér volt, ahol először Hardy 

Mihály, a Budapest Airport 

kommunikációs igazgatója tartott egy 

bevezető előadást a repülőtér 

történelméről, mai helyzetéről és 

turisztikai jelentőségéről. Az előadás 

után körbejárták a repülőteret: a 

biztonsági kapukat, kisbusszal 

körbevezették őket a repülők 

között, megnézhették a 

landolást, és végül a repülőtéri 

tűzoltóságot is, ahol a 

bátrabbak kipróbálhatták a 

gyakorlópályát is.  

Részt vettünk a tatai Pályaválasztási Kiállításon 

2014. november 14-15-én részt vettünk a Pályaválasztási Kiállításon, melynek 
helyszíne a tatai edzőtábor volt.  

https://www.facebook.com/mertkulonlegesvagy
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ERASMUS kirándulás Érden 

2014.11.19-én az ERASMUS program keretén belül az Edutuson 

tanuló, külföldi diákok Érden jártak Kiss Csongor 

idegenvezetésével. Megtekintették a Gyermekjóléti 

Központot, majd az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodát. 

A Bolyai János Általános Iskolába is ellátogattak, akárcsak a 

Szepes Gyula Művelődési Központba. A Magyar Földrajzi 

Múzeum után busszal elmentek Ófalura, Érd legrégebbi 

városrészébe, ahol a diákok Bogner Mária Magdolna képeket 

kaptak. Ezután megnézték a pince rendszert, a római utat, a 

II. Lajos emlékművet, majd a Termál Hotelben lévő koreai-

japán kiállítást és végül a Minarettel zárták a kirándulást. 

2014. november 20-21-én rendez-

tük meg „Messzelátó tudomány” 

címmel a Magyar Tudomány Ünne-

pe alkalmából konferenciánkat. 

A rendezvény célja az volt, hogy az 

üzleti élet szereplői, az önkor-

mányzatok, valamint a civil szféra 

képviselői egy színtéren egymás-

nak hasznos és előremutató isme-

reteket közvetíthessenek. 

A rendezvény mind a budapesti 

mind a tatabányai tagozaton sike-

Tudomány Napja - ”Messzelátó tudomány” 

res volt, nagy létszámban vettek részt 

rajta az érdeklődők. Tatabányán a plená-

ris szekció keretében adták át az önkor-

mányzati és vállalati ösztöndíjakat, majd 

a két tagozaton, különféle szekcióban 

folytatódtak az előadások: Menedzs-

ment szekció, Műszaki szekció, Je-

len&jövő szekció, Turizmus szekció, Tu-

dományos diákköri konferenciaszekció, 

Collegium Talentum szekció. 

A Tudományos Diákköri Konferencia 

keretében 4 hallgató mutatta be 

dolgozatát az alábbi eredményekkel: 

  

1. helyezett: megosztva:  

  Szőcs Csongor-Ernő és Kiss Csongor 

2. helyezett: Fegyver Dorottya 

3. helyezett: Bednai Csaba 

 

Mindenkinek gratulálunk és további 

sok sikert kívánunk nekik 2015. áprili-

sában a XXXII. Országos Tudomá-

nyos Diákköri Konferenciára (OTDK) 

Budapesten.  
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2014. november 28-án az Edutus Főiskola, a KEOP-6.2.0/B/11-2011-0054 kódszámú projekt gondozója, Tatabányán átadta 

a projekt keretében megvalósított alternatív és megújuló energiafelhasználást bemutató passzívházat. A rendezvény 

keretében az érdeklődők először megtekinthették az épületet, majd különféle előadásokat hallgathattak meg az 

alkotóktól és a város vezetésétől. 

Átadtuk a Passzív Házat! 

Aktuális eredmények az Edutuson 

Nagy Péter, ólomsúlyú magyar bajnok 

súlyemelő 

 thaiföldi Egyetemi Világbajnokság, 398 kg-

os eredmény - 1. hely  

Kisegyházi Martina, Korpás Anett, Pataki Attila, 

Reiser Ildikó - Napsugár csoport 

 VII. Dr. Papp László Számvitel Verseny 

Szabó Gabriella, Kozák Danuta, Kárász Anna, 

Vad Ninetta - Női kajaknégyes 

Sportcsillagok Gálaestje - III. csoporthely 
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Nyílt Napok az Edutuson 

Első két nyílt napunkat december 03-án és 04-én rendeztük 

meg, a budapesti és a tatabányai campuson. Mindkét 

helyszínen nagy volt az érdeklődés, reméljük mindenki új 

információkkal gazdagodva tért haza és az Edutust fogja 

választani érettségi után, így jövőre minél több fővel 

gyarapodhatunk. 

Budapest 

Tatabánya 
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Szerkesztőség és kiadó: 

Edutus Főiskola 

Elérhetőség:  

www.edutus.hu 

E-mail: 

marketing@edutus.hu 
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Következő számunk megjelenéséig kövesd híreinket    

-on,  -en, és honlapunkon!  

Észrevételedet email címünkön jelezheted! 

KKVHÁZ Megyék Versenye Döntő 2014 

A KKVHáz szervezésében meghirdetett Megyék Versenyének döntöjét 
december 3-án szervezték meg, mely egy 3 hónapos online versengést zárása 
volt. A döntőben minden megye a legjellegzetesebb, legfontosabb, 
legérdekesebb termékét mutatta be ország-világ előtt, majd 3 perces „kortes 
beszédben” győzte meg a befektetőket, miért érdemes az adott térségbe 
invesztálni. 
Komárom-Esztergom megye csapatkapitánya idén is az Edutus Főikdola volt. 
Nem csak tapsot, de konkrét üzleti kapcsolatokat is hozott az egyik 
legígéretesebbnek tartott megyei 
innováció bemutatása: a MofettCare 
pihenőkabin iránt – amely számos 
egészségügyi problémára nyújt 
komplex kezelést – már a verseny 
során érdeklődés mutatkozott, 
határainkon túlról is. 

Várható események 

Nyílt Napok az Edutuson - 2015.  

január 14-15. 

Januárban folytatódnak nyílt napjaink, 

melyre várunk szeretettel minden ked-

ves érdeklődőt! 

 

Időpontok és helyszínek:  

2015. január 14. 10.00 óra - Budapest: 

Edutus Ház, 1055 Budapest, Falk Miksa 

utca 1.  

2015. január 15. 10.00 óra - Edutus Főis-

kola, 2800 Tatabánya, Béla Király 

krt.58. 

Educatio Nemzetközi Oktatási 

Szakkiállítás - 2015. január 22-24. 

Idén 15. alkalommal rendezik meg az 

Educatio Kiállítást, melynek helyszíne 

a budapesti SYMA Rendezvény és 

Kongresszusi Központ (1146 Buda-

pest, Dózsa György út 1.) . Az ese-

mény mindhárom napján az Edutus 

Főiskola is részt vesz, így várunk min-

den kedves érdeklődőt! 

A rendezvény minden láto-

gató számára ingyenes! 

Bővebb információ:  itt 

SYMA%20Rendezvény%20és%20Kongresszusi%20Központ%20(1146%20Budapest,%20Dózsa%20György%20út%201.)
http://kiallitas.educatio.hu/

