
  
  
   

 

RAGYOGJ! 

A kreativitás ünnepe 

 

„VESZPRÉM-BALATON 2023 EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA”ÖSZTÖNDÍJ 

PROGRAM 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

 

TUDTAD? VESZPRÉM ÉS A BAKONY-BALATON RÉGIÓ 

LESZ EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA 2023-BAN! 

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara (a továbbiakban: Kar), együttműködve a Veszprém-

Balaton 2023 Zrt.-vel ösztöndíjat alapít „VESZPRÉM-BALATON 2023 EURÓPA KULTURÁLIS 

FŐVÁROSA” (a továbbiakban: „Veszprém-Balaton 2023 EKF”) néven, melyeknek célja a kulturális 

kínálat mértékének, sokszínűségének és európai dimenziójának, valamint a város nemzetközi 

arculatának megismertetése a program során a Balaton térségbe érkezőkkel. 

Az ösztöndíj programra pályázatot nyújthat be minden, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi 

Kara, valamint a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kara nappali tagozatos hallgatója, 

akinek aktív hallgatói jogviszonya legalább 2023.06.30-ig fennáll.  

Azon hallgatók pályázhatnak, akik 

a) a két kar alap- és mesterszak nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező 

állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában tanuló hallgatói, 

b) akik a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90 %-át 

teljesítették. 

A munkavégzés időtartama és helyszíne:  

 Határozott idejű: 2022.10.14-2023.06.30. (8,5 hónap) 

 20 óra/hét, előzetes havi beosztás alapján, hétvégi és délutáni, rendezvények esetén esti 

időszakban is  

 A munkavégzés helyszíne a Veszprém, Kossuth utcán található EKF2023 információs pont, 

alkalmanként mobil információ-nyújtási pontok (kiállítás, rendezvény, kitelepülési pont)  
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Feladatok: 

 A „Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa” program keretében megvalósuló 

programsorozattal és a turisztikai kínálattal kapcsolatos információnyújtás magyar és angol 

nyelven, szóban és írásban; 

 Az EKF2023 információs pontban dolgozó informátor kollégák tevékenységének támogatása; 

 Értékesítő- és közvetítő tevékenység (merchandise termékek, ajándéktárgy, jegy, 

idegenvezetés) támogatása;  

 Adatelemzésben való részvétel, statisztikai táblázatok, ábrák készítése, szervezési-

adminisztratív feladatok ellátása. 

A munkavégzéshez szükséges feltételek: 

 Kommunikatív, közvetlen személyiség 

 Kiváló kommunikációs- és problémamegoldó készség  

 Csapatmunkára való képesség, rugalmas hozzáállás 

 Pontosság, precizitás 

 A magyar mellett angol nyelv társalgási szintű ismerete (önálló nyelvhasználó, folyékonyan 

kommunikál szóban és írásban) 

 Felhasználói szintű Windows és Office alkalmazások, Social Media és web2-es ismeretek 

Előnyt jelent: 

 Veszprém és a Balaton régió kulturális és turisztikai vonzerőinek ismerete 

 Ügyfélszolgálati tapasztalat, emberekkel kapcsolatos korábbi munkavégzés 

 Egyéb idegen nyelv ismerete (német, spanyol, olasz, francia, orosz) 

 B kategóriás jogosítvány 

Juttatások: 

 100.000 Ft/hó ösztöndíj 2022.10.14-2023.04.30. időszakra 

 150.000 Ft/hó ösztöndíj 2023.05.01-06.30. időszakra 

 2x 1 havi megtartó bónusz 4,5 és 8,5 hónap után  
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 Fesztivál belépők, VIP pass-ok, backstage látogatási lehetőség a „Veszprém-Balaton 2023 

Európa Kulturális Fővárosa” program keretében megvalósuló rendezvényekhez 

kapcsolódóan 

 Szakmai gyakorlat teljesítésének lehetősége 

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok: 

 Önéletrajz 

 Motivációs levél, amely tartalmazza az eddigi szakmai/tudományos és/vagy közösségi 

tevékenységet 

 Kitöltött, aláírt pályázati űrlap 

 1-1 perces bemutatkozó videó magyar és angol nyelven 

 

A pályázatot elektronikus úton a Moodle-rendszerbe kell feltölteni 2022. október 05. szerda éjfélig 

a „Veszprém-Balaton 2023 EKF" pályázati anyagok feltöltése mappába (belépés KCA azonosítóval).  

A pályázattal kapcsolatban további információk kapható a szabo.renata@gtk.uni-pannon.hu 

e-mail-címen valamint az ösztöndíj programot bemutató prezentációs eseményen és nyílt napon  

2022. szeptember 26-án 9,30-kor az E épület földszinten található 

Pannon Köztérben és az A épület földszinti EKF2023 információs standnál. 

A határidőig beérkezett pályázatok elbírálását követően a döntésről a pályázók 2022. október 08-ig 

e-mailben kapnak értesítést. A végső döntésre egy személyes meghallgatás (tervezett dátuma 

2022.10.10 délután) után kerül sor. 

A pályázati anyagok a pályázati folyamat lezárása után megsemmisítésre kerülnek. 

 

Veszprém, 2022. szeptember 21.  

 

  Dr. Fehérvölgyi Beáta 
  dékán 

https://moodle.gtk.uni-pannon.hu/course/view.php?id=4861#section-1
mailto:szabo.renata@gtk.uni-pannon.hu

