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Csatlakozz hozzánk a  

-on is! 

A „dunai hajósok” legjobb élményei 
Budapesthez kötődnek.  
A szállodahajók vendégforgalma 
folyamatosan nő, a Magyar Turizmus Zrt. 
szakértői becslése szerint 2014-ben elérte 
a 400 ezer főt. Cél, hogy Budapest a 
hajós turizmus területén megőrizze 
előnyét Béccsel szemben. 

 
A Magyar Turizmus Zrt., az Edutus Főiskola és a 
Viking River Cruises együttműködésében 
megvalósult (nem reprezentatív) kutatás a 
magyar turisztikai szakma számára több olyan 
fontos információt is közvetít, melyek 
segítségével hatékonyabban aknázhatók ki a 
dunai hajós turizmusban rejlő lehetőségek. 

A  M a g y a r  T u r i z m u s  Z r t 
közreműködésével 2015. március 25-27. 
között hivatalos delegáció érkezett 
Kínából. A program részeként március 
27-én került sor az Edutus Főiskola 
ünnepélyes szenátusi ülésére, ahol Mr. 
Li Jinzao Úrnak, a Kínai Állami 
Turisztikai Hivatal elnökének a Főiskola 
Tudományos Tanácsa Professor Honoris 
Causa címet adományozott. 
Az oklevelet és a kitüntetést Dr. 
Jandala Csilla – az Edutus Főiskola mb. 
rektora adta át. Az ünnepségen részt 
vettek az UNWTO (Turizmus 
Világszervezet) főtitkárhelyettesei, a 
KKM, az NGM, az EMMI képviselői és a 
társszervező Magyar Turizmus Zrt. 
vezető munkatársai.  

Kutatás a dunai hajós turizmusról 

Professor Honoris Causa díj átadása 

https://www.facebook.com/mertkulonlegesvagy
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Olimpiai és világbajnokokkal támadunk a miniolimpián 

100 nappal a bakui Európa Játékok előtt a Magyar 
Olimpiai Bizottság sajtótájékoztatót tartott, amelyen 
kiderült, hogy többek között a magyar kajak-kenu 
válogatott és Csernoviczki Éva cselgáncsozó is a 
legerősebb összeállításában indul a miniolimpián. A 
verseny gyakorlatilag egy európai olimpiának felel meg 
egy évvel a Rio de Janeiró-i játékok előtt. Éva korábban 
nem akart indulni a versenyen, de mivel beleszámít az 
olimpiai kvalifikációba, így ott lesz Bakuban. A 

legnagyobb magyar sikersportág, 
a kajak-kenu a legerősebb 
csapattal áll rajthoz, olimpiai és 
világbajnokokkal, annak ellenére, 
hogy ebben a sportágban a 
verseny nem kvalifikál az 
olimpiára. 
S z u r k o l j u n k  e g y ü t t 
sportnagyköveteinknek! 

Újabb kurzusok indulnak a Diplomamentő program keretében 

Ha már csak a nyelvvizsga hiányzik a diploma 
megszerzéséhez jelentkezz most Diplomamentő 
programunkba!  
 

BUDAPESTEN: 
 240 órás angol nyelvtanfolyam 

 100%-os állami támogatás 

 2015. 04.28-2015. 12.21. között 

 Hétfőn és szerdán 2x4 órában 17.00-20.15 között 

TATABÁNYÁN: 
 240 és 360 órás német és angol nyelvtanfolyam 

 100%-os állami támogatás 

 2015. áprilisától 

Ujvári János diplomadíj 
pályázat 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kiírta az Ujvári 
János diplomadíj-pályázatot, melyet ajánlunk a nyáron 
diplomázó diákjaink figyelmébe. A pályázat célja a 
szellemitulajdon-védelmi ismeretek növelése az alap- 
és mesterképzésben részt vevő végzős hallgatók 
körében. 
A pályázat keretében egy ingyenes képzésben is részt 
vehetnek a hallgatók, mely szakmai  segítséget nyújt 
pályázati anyaguk elkészítésében. 
 
Jelentkezési határidő: 
2015. április 6. 
Pályázat leadási határideje: 
2015. július 13. 

Országúti Egyéni és Csapat Kerékpár 
Bajnokságot rendeztünk Tahitótfaluban 

2015. március 29-én az Edutus 
Főiskola segítségével került 
megrendezésre az Országúti Egyéni 
és Csapat Kerékpár Bajnokság 
Tahitótfaluban, ami egyben 
Egyetemi és Főiskolai Bajnokság is 
volt. Közel 350 induló volt, melyből 

40 egyetemista. 
Hallgatóink kiválóan dolgoztak a 
rendezvényen. Diákjaink segítettek 
a nevezésnél, ajándékosztásnál, 
időmérésnél. 
Jó hangulatú, sikeres verseny volt, 
a nagy szél és a hideg ellenére is.  
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Az AGC-ben jártak ösztöndíjasaink 

Az Edutus Főiskola és az AGC Glass Hungary Kft. évek 
óta példaértékű jó kapcsolatot ápol egymással.  
A Főiskolán oktat a vállalat egy tudományos fokozattal 
rendelkező munkatársa, a felsővezetők rendszeresen 
részt vesznek az intézmény kiemelt ünnepélyein és 
időről időre záróvizsga elnöki tisztséget töltenek be, 
valamint diplomamunka bírálat készítésével is 
együttműködik a két szervezet.  
A hallgatóknak módjuk van a társaságnál szakmai 
gyakorlatuk teljesítésére, TDK témák és 
szakdolgozatuk kidolgozására, emellett folyamatos 
munkalehetőséget is kínálnak számukra. Külön 
hangsúlyt kap az a Főiskola számára igen fontos tény, 
hogy az AGC felsőfokú végzettségű szakember 
utánpótlásánál rendszeresen igénybe veszi az Edutus 
Főiskola levelező képzéseit. Jelenleg hat fő folytat 
iskolánkban BSc tanulmányokat.  
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Diplomaátadó ünnepségeink  

2015. március 6-án délelőtt és délután tartottuk a 

februárban végzett diákjaink diplomaosztó ünnepségeit a 

budapesti és a tatabányai campusokon.  

Budapest 

Tatabánya 
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Sportösztöndíj Átadó az Edutuson 

Az 2015/16-os tanévben az EDUTUS Főiskolán tanuló 

élsportolók közül 9 fő Sportcsillag és 5 fő MOB ösztöndíjas 

kapta meg 2015. február 5-én, kiemelkedő 

sporteredményüket el ismerve, az EDUTUS 

sportösztöndíjat. 

 

Az ünnepséget Dr. Jandala Csilla az EDUTUS Főiskola 

megbízott rektora nyitotta meg, akit Dr. Hoffmann Tamás 

Budapest XI. kerületének polgármesterének köszöntője 

követett.  

Valenta László az Edutus Főiskolát fenntartó Edutus 

Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója is jelen volt. 

Az ünnepség keretében az alábbi sportolók kaptak 

ösztöndíjat:  

 Bátori Bence – világbajnok magyar válogatott 

vízilabdázó, 

 Decker Ádám – világbajnok magyar válogatott 

vízilabdázó, 

 Dombvári Bence – világbajnoki ezüstérmes magyar 

válogatott kajakozó, 

 Hufnágel Tibor – U23 világbajnok magyar válogatott 

kajakozó, 

 Szabó Gabriella – olimpiai bajnok magyar kajakozó, 

 Szalai Tamás – Európa-bajnok magyar kajakozó, 

 Szász Emese – világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes 

magyar párbajtőrvívó, 

 Vámos Márton – világbajnok magyar válogatott 

vízilabdázó, 

 Vincze Melinda – Európa-bajnoki bronzérmes magyar 

kézilabdázó, 

 Bagdány Tomasz – magyar válogatott gyalogló, 

 Barnai Judit – U20 magyar válogatott kosárlabdázó, 

 Jansik Szilárd – magyar válogatott vízilabdázó, 

 Nagy Péter – egyetemi világbajnok magyar válogatott 

súlyemelő, 

 Tóth Dávid – olimpiai ezüstérmes magyar válogatott 

kajakozó. 

Lezárult a TÁMOP 4.2.2.A projekt 

A "Lézertechnológiák a járműgyártás és a megújuló 

energiaforrás hasznosítás szolgálatában" projekt záró 

rendezvényét 2015. február 27-én tartottuk.  

A rendezvény helyszínéül az EDUTUS Főiskola Műszaki 

Intézete (EDUTUS MIT)  szolgált,  mely iránt nagy volt az 

érdeklődés . 

Évadnyitó Spin-Off Klub 

A tavaszi félév nyitó Spin-Off Klubját 2015. március 2-án 

tartottuk, ahol vendégünk Árpa Attila volt.  

A heti rendszerességű eseményeknek Újbuda ad otthont 

hétfőnként, 18 órától a B32 Galériában (Bartók Béla út 

32). Várjuk mindazokat szeretettel 

rendezvényeinken, akik szeretnék tovább 

fejleszteni ismereteiket és tudásukat 

különösen azokat, akik esetleg egy önálló 

vállalkozás beindítását tervezik. 
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Részt vettünk az Educatio Kiállításon 

2015. január 22-24. között rendezték meg ebben az 

esztendőben a budapesti Educatio Kiállítást. Főiskolánk 

standja nagy népszerűségnek örvendett, sokan 

érdeklődtek szakjaink iránt. Sokak számára volt vonzó 

lehetőség a Pegazus programunk által kínált ingyen 

tanulás lehetősége. Sportnagyköveteink is képviseltették 

magukat, így a leendő Edutusos hallgatók velük is 

találkozhattak, akárcsak jelenlegi hallgatóinkkal és 

tanárainkkal, akiktől kérdezhettek, mindenki készséggel 

állt rendelkezésükre. 
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Nyílt Napok az Edutuson 

2014 decembere és 2015 februárja között összesen 6 

alkalommal szerveztünk Nyílt Napot az Edutus Főiskola 

Budapesti és Tatabányai Campusán. A rendezvényeket 

nagy érdeklődés fogadta, minél közelebb kerültünk a 

jelentkezési határidőhöz, annál többen voltak kíváncsiak a 

főiskolára. Budapesten összesen 120, Tatabányán pedig 133 

látogatónk volt. Reméljük szeptembertől minél többeket 

üdvözölhetünk közülük az Edutus hallgatói között. 

Tatabánya 

Budapest 
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Következő számunk megjelenéséig kövesd híreinket    

-on,  -en, és honlapunkon!  

Észrevételedet email címünkön jelezheted! 

Aktuális eredmények az EdutusonAktuális eredmények az Edutuson  

Várható eseményekVárható események  

2015. május 29-én a Szolnoki Főiskola 

megrendezi a XXI. NEMZETKÖZI KÖR-

NYEZETVÉDELMI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉ-

SI DIÁKKONFERENCIÁT.  

A konferenciára várjuk tehetséges főis-

kolai, egyetemi és Ph.D hallgatók je-

lentkezését a környezet- és természetvédelem, valamint a vidékfejlesztés bár-

mely területét érintő előadásokkal és/vagy poszterek bemutatásával. 

 

A konferenciáról részleteket az Edutus honlapján találtok! 

 

Jelentkezési határidő: 2015. május 4. 

A konferencia helyszíne: 

Szolnoki Főiskola,  5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. 

A "European Tax and Accounting in Practice - 2015" nemzetközi számvitel ver-

senyt idén Németországban a Birkefeld Campusban tartották. 

Az Edutus Főiskola igazán büszke lehet hallgatóira! A magas szintű követelmé-

nyeket támasztó versenyen mindenki ró-

lunk beszélt előtte is ,és  a záró ceremónia 

után is. Az 5 levelezős és 4 nappalis hallga-

tóból álló csoport kiválóan szerepelt.  

 

GRATULÁLUNK nekik és felkészítő-kísérő 

tanáruknak, Dr.  Mel les Hagos 

Tewoldénak!  

2015. április 23-án Budapesten rendezik meg a VII. Kelet-Közép-Európai KKV 
Csúcsot, melynek keretében találkoznak egymással a kelet-közép-európai tér-
ség kis-és középvállalati szektorának szereplői azért, hogy összevessék tapasz-
talataikat, vitázzanak, kapcsolatokat építsenek és fejlesszék kereskedelmüket. 
 
A találkozó fő üzenete: A térség államainak hasonló a történelme és várhatóan 
a jövője is. 
A KKV Csúcstalálkozót egy üzleti kiállítás is kíséri, melynek keretében Ön is 
bemutathatja termékeit, szolgáltatásait az érdeklődőknek. 
  
A rendezvény helyszíne:  
FALK 1 Rendezvényközpont - Edutus Ház  
1055 Budapest, Falk Miksa utca 1.  
 
Bővebb információt itt találtok! 

http://www.kkvhaz.hu/vii-kelet-kozep-europai-kkv-csucs

