INTÉZMÉNYÜNK A SAJTÓ TÜKRÉBEN
A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (2011-től) és
jogelődeivel, a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézetével
(1971-1999) és a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar
Zalaegerszegi Intézetével (2000-2010) összefüggő, időszaki kiadványokban és az
online médiában előforduló közlemények bibliográfiája
IDŐSZAK: 2011
Válogatta és a bibliográfiát összeállította:
Szabó G. Tibor
[A dokumentum utolsó szerkesztése: 2013.02.20.]
BEVEZETÉS
A médiaközlések feltárásának tartalmi szempontjai
Repertóriumunk az intézménytörténet dokumentálása céljával 1971-től, az alapítástól tárja
fel azokat a nyomtatott időszaki kiadványokban - és lehetőleg az online médiában is - megjelent
részközleményeket, melyek tartalmi szempontból kapcsolatban állnak a BGF Gazdálkodási
Kar Zalaegerszeg intézménnyel és jogelődeivel. Tartalmi kapcsolat alatt az intézmény életének
megannyi történését értjük, köztük a ballagások, évnyitók, diplomaátadók, konferenciák és más
tudományos és szakmai programok, találkozók, sajtótájékoztatók, együttműködések stb.
eseményeit.
Ugyanarra a témára vonatkozó, zömmel azonos tartalmú közléseket, pl. sajtóközlemény, MTI hír
alapján készült vagy ezekből átvett írásokat a legrészletesebb tartalmú vagy az első közléshely
alapján tárjuk fel, a többi előfordulásra csak utalunk. Szintén csak korlátozott mértékben tárjuk
fel a hirdetéseket vagy néhány mondatos híreket - különösen akkor, ha a bennük foglaltakkal
kapcsolatban tartalmasabb közlemények is megjelentek.
A feltárás "árnyékos oldalát" azok a közlemények adják, melyek jobbára formálisan
kapcsolódnak az intézményhez, érdemi információt lényegében nem hordoznak róla: ilyenek
például a csupán "helyszínük" szerint az intézményhez kötődő rendezvények. Ezeket
repertóriumunkból a lényegtelen tartalmi kapcsolat miatt - elkerülendő az iskolatörténet
"felhígulását" - gyakran mellőztük.
Nem célunk az intézményhez kötődő személyek, munkatársaink olyan egyéni teljesítményeinek,
közszerepléseinek feltárása, melyek nincsenek szorosabb kapcsolatban az iskola eseményeivel
(pl. privát szerepvállalás körében adott nyilatkozatok stb.) Kivételek itt is lehetnek, pl. az
intézménytörténet meghatározó személyiségeivel összefüggő írások, továbbá kiemelkedő egyéni
– közéleti, sport- stb. - teljesítményt bemutató, személyi vonatkozású publikációk esetében.
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A sajtó közleményei az iskola életritmusát, "rítusait" tükrözik. Tanévnyitók, szorgalmi- és
vizsgaidőszakok, államvizsgák, ballagások, diplomaátadók, felvételik, vezetői riportok,
tudományos konferenciák és más rendezvények váltják egymást, az oktatáspolitikai,
makrogazdasági vagy munkaerő-piaci változások sodrában lüktető iskolaélet minden lényeges
mozzanata nyomon követhető. Panorámája ez egy gazdasági főiskola bizonytalanságokkal és
küzdelmekkel is terhes "sikertörténetének".
A bibliográfiai munka legkézenfekvőbb, s egyben leggazdagabb forrása a megyei lap (Zalai
Hírlap). Nehezebb az országos napilapok vagy a gazdasági szaksajtó kutatása: a 70-es és 80-as
évek alacsony feltártsága miatt kevés információval rendelkezünk. Munkánkat leginkább az
intézmény könyvtárának korábbi munkatársai segítették, akik a 70-es évek publikációiról
készített kivágataikkal hasznos előmunkálatokat végeztek egy teljesebb repertórium
összeállításához. Természetesen meg kell említenünk a fontosabb források közt a megyei
könyvtár helyismereti gyűjteményét is.
Adatszerkezet, jelölések
A bibliográfiai leírások az MSZ 3424/12 Bibliográfiai leírás : időszaki kiadványokban megjelent
részdokumentumok c. szabványnak az egyedi egylépcsős leírásokra vonatkozó iránymutatása
alapján, de némileg módosított adatközléssel készültek.
A tartalmi ismertetőket dőlt betűvel, a bibliográfiai adatok és esetleg előforduló megjegyzések
után közöljük.
Zöld betűszínnel jelöltük az adathiányos bibliográfiai tételeket. E hiányosságok és új tételek
„fellelése”, beépítése miatt a repertóriumot időnként javítjuk. A dokumentum utolsó
szerkesztésére vonatkozó közlés a címoldalon olvasható.
1995-től a tételek többségéhez rövid ismertető, tartalmi összefoglaló készül.
A repertórium fejlesztési tervei, az elektronikus források archiválása
Mivel az elektronikus források megőrzésének gyakorlata jelentős eltéréseket mutat, a linkek
működéséért nem vállalhatunk garanciát. A közleményeket PDF formátumban archiváljuk – ezek
nyilvános elérhetősége a mindenkor hatályos szerzői jogi szabályozástól függ.
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2011
Puska, ami jó, ha van : a felsőoktatásban a héten pörgött fel a vizsgaidőszak / Sinkovics Eta ;
fotó Ohr Tibor
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 5. sz. (2011. jan. 7.) p. 5.
A cikk a vizsgaidőszakot a PTE EK Zalaegerszegi Képzési Központján keresztül mutatja be. Az
intézetről csak említés: „Az egerszegi számvitelin 800 hallgató 5-6 tárgyból vizsgázik, […]”
Fotó: vizsgára várakozó hallgatók az egészségügyi főiskolán.
Bővült a zalaegerszegi képzési kínálat : a felsőoktatásban a héten pörgött fel a
vizsgaidőszak / (se)
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 6. sz. (2011. jan. 8.) p. 1., 3.
A cikk a 3. oldalon „Bővült a zalai felsőoktatási kínálat” címen folytatódik. A 2011-es
felsőoktatási tájékoztató megjelenésének apropóján bemutatják a városi felsőoktatási képzések
kínálatát. Az intézetben szeptembertől indul az újdonságnak számító gazdaságinformatikus BSc
szak.
Felsőoktatási felvételi: négy intézmény várja a jelentkezőket [Elektronikus dokumentum]
/ [közread. a] ZTV Híradó ; készítette Horváth Zsuzsanna, Elmont Krisztián
Webhely: ZTV. - Megjelenés dátuma: 2011. január 10.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zegtv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=1299
Híradó riport a város felsőoktatási intézményeiről, melyben említik a bővülő képzési kínálatot.
Játékidő: 2 perc 7 másodperc.
Nyílt nap a zalaegerszegi főiskolákon [Elektronikus dokumentum] / [közread. a] ZTV Híradó
; készítette Horváth Zsuzsanna, Novák Gábor
Webhely: ZTV. - Megjelenés dátuma: 2011. január 12.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zegtv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=1324
Híradó riport az intézményi nyílt napokról. A képzésekről dr. Solt Katalin intézetvezető
nyilatkozik. Említik az intézet diplomáinak jó piaci presztizsét is. Játékidő: 2 perc 8 másodperc.
Nyílt nap várta a diákokat [Elektronikus dokumentum] / Sinkovics Eta ; fotó Katona Tibor ;
[riportalanyok Németh Norbert et al.]
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2011. január 12.
Online megjelenés forrás URL:
http://zalaihirlap.hu/kultura_oktatas-oktatas/20110112_nyilt_nap_arta_a_diakokat
Riport a zalaegerszegi felsőoktatási intézmények nyílt napjáról. A cikkben a rendezvény
látogatóit szólaltatják meg.
Fotók: fiatalok az intézet bejáratánál; nyílt napra érkező fiatalok az alakuló téren.
Személyesen is látni kell : végzős középiskolások az egészségügyi és a számviteli főiskolán /
Sinkovics Eta ; fotó Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 10. sz. (2011. jan. 13.) p. 7.
A zalaegerszegi felsőoktatási tagintézmények nyílt nap programjairól. A cikkben a programon
résztvevő fiatalokat és szülőket szólaltatnak meg. Az intézet képzéseit dr. Solt Katalin
intézményigazgató, a jelentkezési tudnivalókat Horváth László tanulmányi osztályvezető mutatta
be.
Ráér lassan gazdagodni : kereskedni nyugodtan is lehet / Varga Lívia ; fotó Katona Tibor ;
riportalany Mándó Milán
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 13. sz. (2011. jan. 17.) p. 6.
Mándó Milán, az intézet 22 éves, végzős hallgatója háromszor indult az OTDK-n, harmadévesen
országos harmadik, ezután pedig első helyezést ért el. Dolgozatában a devizatőzsde működését
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mutatta be. A cikkben e témakörről nyilatkozik: a terület elméleti művelésén túl ismereteit a
gyakorlatban is - szó szerint – kamatoztatja, havi 8 százalékos haszonnal.
Fotó: Mándó Milán.
Zalaegerszegért díjat kaptak [Hír]
In: Zalaegerszeg, 19. évf. 1. sz. (2011. jan. 18.) p. 2.
A város által adományozott „Zalaegerszegért” díj átadásáról. Többek közt elismerésben
részesült dr. Csanádi Ágnes főiskolai docens.
BGF: önálló gazdálkodási kar alakult Zalaegerszegen [Elektronikus dokumentum]
Webhely: Infovilág. - Megjelenés dátuma: 2011. február 7.
Online megjelenés forrás URL:
http://infovilag.hu/hir-19892-bgf_onallo_gazdalkodasi_kar_alakult_zala.html
Rövid hír a karrá válásról tartott zalaegerszegi sajtótájékoztató alapján.
Karrá vált a Pénzügyi és Számviteli Főiskola [Elektronikus dokumentum] / [közread. a] ZTV
Híradó ; készítette Horváth Zsuzsanna, Tóth Sándor
Webhely: ZTV. - Megjelenés dátuma: 2011. február 7.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zegtv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=1541
Híradó az intézet karrá válásárával kapcsolatos sajtótájékoztatóról. A riportban nyilatkozik
Sándorné dr. Kriszt Éva rektor és Gyutai Csaba zalaegerszegi polgármester. Játékidő: 2 perc 16
másodperc.
Önálló karrá vált : a számviteli főiskola negyvenéves álma vált valóra / Sinkovics Eta ; fotó
Ohr Tibor
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 3. sz. (2011. febr. 8.) p. 4.
2011. január 20-tól az intézet Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg néven folytatja tevékenységét. A
cikk az erről rendezett sajtótájékoztatót ismerteti.
Fotó: Dr. Ferkelt Balázs, a BGF rektorhelyettese, dr. Solt Katalin, dr. Pál Attila, Sándorné dr.
Kriszt Éva, Gyutai Csaba és Balaicz Zoltán a sajtótájékoztatón. A kar működéséhez három éven
keresztül hozzájárul a város, összességében 77,3 millió forinttal.
Főiskolai öröm : a karrá válás nagyobb önállósággal jár
In: Zalaegerszeg, 19. évf. 5. sz. (2011. febr. 15.) p. 1., 3.
Elektronikus változat forrás URL:
http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=29831&Itemid=234
Az intézet karrá válásával kapcsolatban rendezett sajtótájékoztató résztvevőinek megszólalásait
foglalja össze a cikk. A város és megye képviselői a támogatások szerepét és a felsőoktatás
területfejlesztő hatásait, a főiskola képviselői pedig a kari státusszal járó új lehetőségeket és
feladatokat emelték ki.
Fotó: Sándorné dr. Kriszt Éva, Gyutai Csaba és Balaicz Zoltán a sajtótájékoztatón.
Az évezred pénze [Elektronikus dokumentum] / [közread. a] ZTV Híradó ; készítette
Tislér_szigeti Éva, Császár Márton
Webhely: ZTV. - Megjelenés dátuma: 2011. február 16.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zegtv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=1626
Lámpi Ferenc bróker-közgazdász előadásáról, melyet a Magyar Közgazdasági Társaság Zala
Megyei Szervezete és a Bank-Klub Szakmai Fórum közös szervezésében tartottak a BGF
Gazdálkodási Karán. Játékidő: 1 perc 39 másodperc.
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Az évezred pénze az arany? [Elektronikus dokumentum] / Hajdu Péter ; fotók Ohr Tibor
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2011. február 17.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/gazdasag/20110217_evezred_penze_arany
A Magyar közgazdasági Társaság és a Gazdálkodási Kar szervezésében tartott befektetési
előadásokról, melyeket Lámpi Ferenc és Nagy Tibor tartott.
Fórum cégvezetőknek és diákoknak [Elektronikus dokumentum] / [közread. a] ZTV Híradó ;
készítette Halassy Gábor, Bátai Péter
Webhely: ZTV. - Megjelenés dátuma: 2011. február 17.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zegtv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=1637
Híradó a műszaki felsőfokú képzés és a munkaerőpiaci igények összehangolásáról. A fórumot a
műszaki képzésnek helyet biztosító BGF GKZ-n rendezték. Nyilatkozik prof. dr. Varga Mihály, a
NYME intézetigazgatója és Lang János, a ZFOK elnöke. Vágóképek a műszakiképzésről és az
Infocentrumban tartott fórumról. Játékidő: 2 perc 11 másodperc.
Önálló karrá vált a BGF Zalaegerszegi Intézete [Elektronikus dokumentum] / [közread. a]
ZTV Híradó ; készítette Horváth Zsuzsanna, Elmont Krisztián
Webhely: ZTV. - Megjelenés dátuma: 2011. február 17.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zegtv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=1685
Híradó az intézet kari avató ünnepségéről. Nyilatkoznak: Sándorné dr. Kriszt Éva rektor és dr.
Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, Szalai Annamária, az NMHH elnöke, Gyutai Csaba
zalaegeraszegi polgármester. Játékidő: 2 perc 37 másodperc.

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg néven folytatja oktatási-tudományos tevékenységét a
Budapesti Gazdasági Főiskola Zalaegerszegi Intézete
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In: Zalai Hírlap, 67. évf. 45. sz. (2011. febr. 23.) p. 1., 2.
A közlemény első részében a karrá válással kapcsolatos idézetek szerepelnek Dr Kövér Lászlótól,
Szalai Annamáriától, Sándorné dr. Kriszt Évától, Manninger Jenőtől, Gyutai Csabától és Balaicz
Zoltántól. A második rész (’Új, önálló Gazdálkodási Kar Zalaegerszegen” címmel) PR
sajtóközlemény az intézet karrá avatásával kapcsolatban, kiemelve a város és megye
támogatását és az Infocentrum beruházást. A közleményben feltüntetik a kar új webhelyének
ideiglenes címét (www.pszfz.bgf.hu/gkz) is.
Fotók: Dr Kövér László; Szalai Annamária; Sándorné dr. Kriszt Éva; Manninger Jenő; Gyutai
Csaba; Balaicz Zoltán; rendezvény a kari nagyelőadóban.
Régi álom vált valóra : önálló főiskolai kar a megyeszékhelyen / Sinkovics Eta ; fotó Katona
Tibor ; grafika Urbanics Pál , [riportalanyok Solt Katalin et al.]
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 46. sz. (2011. febr. 24.) p. 1., 5.
A nap témája a Zalai Hírlapban az intézet karrá avatási ünnepsége (a cikk az 5. oldalon „Eggyel
feljebb a BGF-en belül” cím alatt folytatódik). A címlapon közel féloldalas, valamint a teljes 5.
oldalt kitöltő cikkben számos személyt szólaltattak meg dr. Solt Katalin megbízott dékántól Nagy
András, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatójáig.
Fotók: Sándorné dr. Kriszt Éva, a BGF rektora átadja a kari zászlót dr. Solt Katalinnak, az
egerszegi gazdálkodási kar megbízott dékánjának; Sándorné dr. Kriszt Éva rektor és Gyutai
Csaba polgármester megállapodást írtak alá; dr. Kövér László; Szalai Annamária; Balaicz
Zoltán; Az első főiskolai ballagás 1974. május 5-én, a volt zárda épületében. Bélyegképek:
Varga Melinda; Vadvári Tibor; Nagy András.
Grafikon: Az egerszegi számviteli főiskola által kibocsátott diplomások száma.
Régi álom vált valóra: önálló főiskolai kart avattak Zalaegerszegen [Elektronikus dok.] /
Sinkovics Eta ; MTI
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2011. február 23.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/cimlapon/20110223_onallo_egyetemi_kart_avattak_zalaegerszeg
Fotógaléria forrás URL:
http://kepek.zalaihirlap.hu/cgi-bin/kepek/index.cgi?view=galeria&gID=15134
A nyomtatott kiadás elektronikus változata fotógalériával (88 kép).
Sokan segítették a karrá válást [Elektronikus dokumentum] / V.Zs. ; fotó Inkovics Gábor
Webhely: Index. - Megjelenés dátuma: 2011. február 23., 18:52
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=29294&Itemid=255
A kar avatási ünnepségét összefoglaló cikk a szónoki beszédek fontosabb gondolatait emeli ki.
Fotók: Szalai Annamáriának ajándékot ad át a BGF rektora; Kövér László beszédet tart.
Új, önálló Gazdálkodási Kart avatott a BGF Zalaegerszegen [Elektronikus dokumentum]
Webhely: Magyar Demokrata. - Megjelenés dátuma: 2011. február 23., 12:21
Online megjelenés forrás URL:
http://www.demokrata.hu/cikk/uj_onallo_gazdalkodasi_kart_avatott_a_bgf_zalaegerszegen/
A kar avatási ünnepségét összefoglaló cikk a szónoki beszédek fontosabb gondolatait emeli ki.
Önálló karrá vált a BGF Zalaegerszegi Intézete [Elektronikus dokumentum]
Webhely: RÉGIÓ 1 : nyugat-dunántúli regionális hírportál. - Megjelenés dátuma: 2011. február
23., 21:16
Online megjelenés forrás URL:
http://regio1.hu/index.php?mod=hr&hr_id=2245
Hír a ZTV (Zalaegerszegi Televízió) kapcsolódó híradója (játékidő: 2:37) átvételével a kar
avatási ünnepségéről.
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Új, önálló Gazdálkodási Kart avatott a BGF Zalaegerszegen [Elektronikus dokumentum]
Webhely: TőzsdeFórum Online gazdasági Magazin. - Megjelenés dátuma: 2011. február 23.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.tfm.hu/i/c-uj__onallo_gazdalkodasi_kart_avatott_a_bgf_zalaegerszegen-menucimlap-submenu-onearticle-news_id-422653-red-latest.html
A kar avatási ünnepségét összefoglaló cikk a szónoki beszédek fontosabb gondolatait emeli ki.
Önálló főiskolai kart avattak Zalaegerszegen [Elektronikus dokumentum] / MTI, Zalai
Hírlap
Webhely: TV Keszthely. - Megjelenés dátuma: 2011. február 23., 20:05
Online megjelenés forrás URL:
http://www.tvkeszthely.hu/index.php?mod=hr&hr_id=1903
A kar avatási ünnepségét összefoglaló cikk egyes szónokok (Kövér László, Szalai Annamária,
Sándorné Kriszt Éva, Gyutai Csaba, Manninger Jenő) fontosabb gondolatait emeli ki. Négy
fotóval a Zalai Hírlap Online galériájából.
Önálló főiskolai kart avattak Zalaegerszegen [Elektronikus dokumentum] / MTI, Zalai
Hírlap
Webhely: Monitor Magazin. - Megjelenés dátuma: 2011. február 23.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.monitormagazin.hu/24-ora-hirei/onallo-foiskolai-kart-avattak-zalaegerszegen
A kar avatási ünnepségét összefoglaló cikk egyes szónokok fontosabb gondolatait emeli ki.
Új, önálló Gazdálkodási Kart avatott a BGF Zalaegerszegen [Elektronikus dokumentum]
Webhely: Eduline. - Megjelenés dátuma: 2011. február 23.
Online megjelenés forrás URL:
http://eduline.hu/hirek/20110223_uj_kar_zalaegerszeg_bgf.aspx
Rövid hír a kar avatásáról. Fotó: a nagyelőadó épülete.
Sokan segítették a karrá válást
In: Zalaegerszeg, 19. évf. 7. sz. (2011. március 1.) p. 1., 3.
A karavató ünnepség összefoglalása fotókkal. A cikk a szónokok (Kövér László, Sándorné dr.
Kriszt Éva stb.) fontosabb gondolatait összegzi.
Ifjú közgazdászok : a gazdálkodási karon vették át diplomájukat / Sinkovics Eta ,
beszélgetőtársak Horváth Zsuzsanna, Győri Ádám
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 54. sz. (2011. március 5.) p. 3.
A diplomaátadó ünnepség összefoglalása fotóval. A februári záróvizsga időszakban 84 hallgató
fejezte be tanulmányait. A cikk a szónokok gondolatainak összegzésén túl hallgatókat is
megszólaltat. Kiemelten említi a munkahelyek pozitív visszajelzéseit az itt végzettekről,
valamint a nyelvvizsgák megszerzésével kapcsolatos problémát (emiatt csak a résztvevők fele
vette át diplomáját, a többiek a tanulmányok befejezéséről szóló igazolást kaptak).
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Diplomaosztó a Számviteli Főiskolán [Elektronikus dokumentum] / [közread. a] ZTV Híradó
; készítette Frauenhoffer Márta, Császár Márton
Webhely: ZTV. - Megjelenés dátuma: 2011. március 4.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zegtv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=1779
Híradó a január végén sikeres záróvizsgát tett 84 fiatal búcsúztatásáról. Részlet dr. Jánosa
András beszédéből. Riportban röviden megszólal dr. Solt Katalin kari dékán, valamint az
elhelyezkedési lehetőségekről, tervekről a végzettek közül Székedi Zsanett, Sóla Gergő és
Halápi Zsolt. Játékidő: 1 perc 36 másodperc.

A gazdálkodási karon vették át diplomájukat [Elektronikus dokumentum] / Sinkovics Eta ;
fotó Katona Tibor
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2011. március 4.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/kultura_oktatas-oktatas/20110304_dipolomaoszto
A februári záróvizsga időszakban 84 hallgató fejezte be tanulmányait. A diplomaátadó
ünnepségről szóló hírben két frissdiplomást szólaltattak meg az elhelyezkedési kilátásokkal
kapcsolatban.
Jorkyball kupa [Elektronikus dokumentum] / Dzsu, T.S. ; [riportalany Bognár Ákos]
Webhely: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város hivatalos portálja. - Megjelenés dátuma: 2011.
március 10.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaegerszeg.hu/tart/farticle/79/15735/1
A BGF Gazdálkodási Kara hallgatói önkormányzata által negyedik alkalommal szervezett
jorkyball kupa megrendezéséről nyilatkozik Bognár Ákos szervező. A 2011. évi kupáért 12
csapat küzdött a győztes a BGF GKZ „Á la Coll” nevű csapata. Meghirdették lányok számára a
szurkolócsapatok versenyét is, amit a PTE ETK cheerleaderei nyertek.
A cikk két videót tartalmaz: az interjú 32 mp játékidejű, a szurkolókat bemutató játékideje 39
mp.
Remélik, csak tévedés : „Fizetős” nélkül a felsőoktatás? / Sinkovics Eta; fotók Katona Tibor,
Horányi Árpád ; grafikon Urbanics Pál ; riportalanyok Dublecz károly, Zsigmond Edit, Varga
Mihály [et al.]
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 66. sz. (2011. március 21.) p. 1., 4.
A felsőoktatással kapcsolatos megszorító intézkedésekről, valamint átalakítási tervekről készült
riport a zalai felsőoktatási intézmények, képzések vezetőivel. A „nap témája” cikk olvasói
véleményeket is közöl. Komoly intézményfinanszírozási problémaként vetődik fel a
költségtérítéses képzések esetleges megszűntetése.
Fotókkal és grafikonnal. Grafikon: felsőoktatási intézményekbe felvettek száma (2006-2010).
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Remélik, tévedés a költségtérítéses képzés megszüntetése a Széll Kálmán Tervben
[Elektronikus dokumentum] / Sinkovics Eta ; fotók Horányi Árpád, Katona Tibor ; grafika
Urbanics Pál ; riportalanyok Dublecz károly [et al.]
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2011. március 21.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/fooldal-nap_temai/20110321_remelik__csak__tevedes
A Széll Kálmán Terv felsőoktatással kapcsolatos elképzelései közt szerepel az államilag
finanszírozott létszám csökkentése, valamint a költségtérítéses képzés megszűntetésének
lehetősége. Ezekkel kapcsolatban nyilatkoznak a megye felsőoktatási képzéseinek vezetői (dr.
Dublecz Károly, Zsigmond Edit, dr. Solt Katalin, dr. Varga Mihály, dr. Birkner Zoltán).
Céljuk a pénzügyi kultúra terjesztése [Elektronikus dokumentum] / Varga Lívia
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2011. április 6.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/gazdasag/20110406_celjuk_a_penzugyi_kultura_terjesztese
A Magyar Közgazdasági Társaság megyei szervezetének tisztújító közgyűléséről. A megyei
szervezet a karral közösen közel harminc rendezvényt tartott, tisztségviselői közt a kar több
oktatója található (dr. Csanádi Ágnes, Pordán Krisztina, Balázsné Lendvai Marietta).
Céljuk a pénzügyi kultúra terjesztése / Varga Lívia
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 80. sz. (2011. április 6.) p. 6.
A Magyar Közgazdasági Társaság megyei szervezetének tisztújító közgyűléséről. A megyei
szervezet tisztségviselői közt a kar több oktatója található (dr. Csanádi Ágnes, Pordán Krisztina,
Balázsné Lendvai Marietta).
Tisztújítás az MKT-ban [Elektronikus dokumentum] / Hajdu Péter
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2011. április 9.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/gazdasag/20080409_tisztujitas_az_mkt_ban?s=rel
A Magyar Közgazdasági Társaság megyei szervezetének tisztújító közgyűléséről. A megyei
szervezet alelnökké választotta a titkári teendőket 25 éven át ellátó dr. Csanádi Ágnes főiskolai
docenst. A közgyűlésen előadást tartott Kádár Béla akadémikus.
Főiskolás buli
In: Zalaegerszeg, 19. évf. 13. sz. (2011. április 12.) p. 4.
Az idei Zalaegerszegi Főiskolás Fesztivál sajtótájékoztatójáról. Kosár Lajos kari HÖK elnök és a
Zalaegerszegi Főiskolások Egyesületének elnöke szerint a hallgatók kéréseit a lehetőségekhez
igazítva alakítják ki a programot.
Díszpolgár: Gyimesi Endre / (va)
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 89. sz. (2011. április 16.) p. 3.
Az idei város napján Pro Urbe-díjat vehetett át dr. Tóth József, aki 20 évig igazgatta a főiskola
intézetét.
Most még csak szimulálták / (kia) ; fotó Ohr Tibor
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 91. sz. (2011. április 19.) p. 6.
A Főiskolás Fesztivál karrierdélutánján állásinterjú szimulációs gyakorlaton vehettek részt az
érdeklődő hallgatók.
Állásinterjún: most még csak szimulálták [Elektronikus dokumentum] / Kiss Anna ; fotó
Ohr Tibor
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2011. április 19.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/gazdasag/20110419_szimulalt_allasinterju
A Főiskolás Fesztivál karrierdélutánján állásinterjú szimulációs gyakorlaton vehettek részt az
érdeklődő hallgatók.
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Komolyról vidámra : kisfröccs és bográcsgulyás a főiskola udvarán / (kia) ; fotó Katona Tibor;
riportalanyok Göncz Zseraldin, Kiss Veronika, Kosaras Lajos
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 91. sz. (2011. április 19.) p. 6.
A Főiskolás Fesztivál utolsó napjának szabadtéri programjairól (Kisfröccs Kupa, csocsó,
futóverseny stb.), fotóval.
Jövő az Európai Unióban [Elektronikus dokumentum] / Varga Lívia
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2011. április 20.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/gazdasag/20110420_jovo_az_europai_unioban
A Főiskolás Fesztivál közgazdász délutánjának rendezvényeiről, melyeken dr. Ferkelt Balázs, dr.
Losoncz Miklós és Csajbók Attila tartott előadást.
Idén lett negyvenéves : Zalaegerszegen nemrég önálló lett a BGF gazdasági kara / Arany
Horváth Zsuzsa ; fotó Pezzeta Umberto; riportalany Solt Katalin
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 99. sz. (2011. április 21.) p. 9.
Riport Dr. Solt Katalin dékánnal a kar helyzetéről az intézmény fennállásának 40. évfordulója
apropóján. A kar ősztől az informatikai képzési területen is megjelenik. (A cikk egy zalai
felsőoktatási összeállítás része.)
A tegnapi ivás nem oltja a mai szomjat [Elektronikus dokumentum] / Kiss Anna ; fotók
Katona Tibor; riportalanyok Göncz Zseraldin, Kiss Veronika, Kosaras Lajos
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2011. április 21.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/kozelet/20110421_komolyrol_vidamra_vendeg_szakacsokpa_fozo
Képgaléria forrás URL:
http://kepek.zalaihirlap.hu/cgi-bin/kepek/index.cgi?view=galeria&gID=15630
A Főiskolás Fesztivál utolsó napjának szabadtéri programjairól, képgalériával (24 fotó).
1700-an jelentkeztek a zalaegerszegi főiskolákba [Elektronikus dokumentum] / [közread.
a] ZTV Híradó ; készítette Stefán Zoltán, Elmont Krisztián
Webhely: ZTV. - Megjelenés dátuma: 2011.04.21.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zegtv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=2264
Balicz Zoltán alpolgármester nyilatkozik a pozitív városi beiskolázási eredményekről. A
Gazdálkodási Karon 37 százalékkal nőtt a felvételizők – jelentkezők - száma.
A híradó részlet játékideje 1 perc 25 mp (nyilatkozat és archív felvételek a karrá válási
ünnepségről).
Zalaegerszegen nemrég önálló lett a BGF gazdasági kara [Elektronikus dokumentum] /
Arany Horváth Zsuzsa ; riportalany Solt Katalin
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2011. április 25.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/kultura_oktatas-oktatas/20110422_iden_lett_negyeveneves_abgf
A Gazdálkodási Kar felvételi jelentkezési eredményeiről, helyzetéről és a vidéki felsőoktatásról
beszélget az újságíró dr. Solt Katalin dékánnal.
Kifőzték és kitáncolták : Főiskolás fesztivál Zalaegerszegen / B. K. ; riportalanyok Kosár
Lajos, Balaicz Zoltán
In: Zalaegerszeg, 19. évf. 15. sz. (2011. április 26.) p. 2.
A fesztivál szabadtéri főződélutánjáról, fotóval.
A közlés online változata:
Webhely: ZalaMédia Online. - Megjelenés dátuma: 2011. április 26.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=34285&Itemid=314
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Tehetségnap a főiskolán [Elektronikus dokumentum] / B. K.
Webhely: ZalaMédia Online. - Megjelenés dátuma: 2011. május 3.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=35154&Itemid=314
A Karon május 11-én megrendezésre kerülő tehetségnapi programok rövid ajánlója.
Mindenki egyetért : eurózóna : nem kell összeomlástól tartani / Varga Lívia
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 103. sz. (2011. május 4.) p. 1, 6.
A cikk a 6. oldalon „Egy mindenkiért, mindenki egyért” címmel folytatódik. Az írás apropója Dr.
Ferkelt Balázs, a BGF általános rektorhelyettesének az euró tárgyában a kari Infocentrumban
tartott előadása, melyet a Kar és a Magyar Közgazdasági Társaság zalai szervezetének
felkérésére tartott. Az előadó ismertette az euróövezet jelenlegi problémáit és annak kiváltó –
pl. országspecifikus - okait. Grafika az Eurostat adatai alapján az államadósságról az EU néhány
tagállamában 2010-ben. Portréfotó: dr. Ferkelt Balázs.
Felavatták a harcosok edzőtermét [Elektronikus dokumentum] / B. I.
Webhely: ZalaMiédia Online. - Megjelenés dátuma: 2011. május 10.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=35179&Itemid=314
A kari kollégium alagsorában felavatták a Fighting Hungary Kick és Thai Boksz SE új
edzőtermét.
Venni vagy nem venni? : pénzváltás : nyaraláshoz, befektetésre / Varga Lívia ; grafika
Urbanics Pál ; fotó Ohr Tibor
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 104. sz. (2011. május 5.) p. 1, 6.
A nyaraláshoz szükséges külföldi fizetőeszközök beszerzéséről. A cikk említi Mándó Milán, a
főiskola végzős hallgatójának befektetési tanácsát.
Tehetségnap genetikussal / [Sinkovics Eta]
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 108. sz. (2011. május 10.) p. 16.
Rövid hír a kar Infocentrumában rendezett tehetségnapról.
Jó kezdeményezés : megalakult a Közgazdászok Öregdiák Egyesülete / Sinkovics Eta ; fotó
Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 109. sz. (2011. május 11.) p. 3.
Az intézményben 40 év alatt tízezernél többen végeztek. Az egyesület célja a volt hallgatók
közösségének kialakítása, a kar társadalmi kapcsolatainak építése, tevékenységeik közt az
oktatás, ismeretterjesztés és környezetvédelem is szerepet kap. Az egyesületi alakuló ülésen
közel harminc egykori hallgató vett részt, elkészítették a szervezet alapító okiratát és elnököt
választottak Lambertné Katona Mónika, az intézmény egykori diákja – jelenleg egyetemi
adjunktusa – személyében.
Fotón: öregdiákok csoportja.
A közlés online változata:
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2011. május 11.
Online megjelenés forrás URL:
http://zalaihirlap.hu/kozelet/20110511_jo_kezdemenyezes
Tehetségnap a BGF-en [Elektronikus dokumentum] / [közread. a] ZTV Híradó ; készítette
Halassy Gábor, Bátai Péter
Webhely: ZTV. - Megjelenés dátuma: 2011. május 11.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zegtv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=2426
Hír a tehetségnap rendezvényeiről a ZTV (Zalaegerszegi Televízió) kapcsolódó híradójával
(játékidő: 1:33). A híradóban Dr. Solt Katalin megbízott dékán nyilatkozik, valamint hallgatót is
megszólaltatnak: Fábián Anna a BGF PSZK Salgótarjáni Intézetéből érkezett. A rendezvény
keretében kiállítást rendeztek az oktatók és hallgatók képzőművészeti alkotásaiból, ami a
tehetség sokoldalúságára is rávilágít.
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Tehetségnap a főiskolán / [Sinkovics Eta] ; fotó Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 110. sz. (2011. május 12.) p. 1.
Hír a kar Infocentrumában rendezett tehetségnap programjáról.
Fotó: Dr. Czeizel Endre előadásában a tehetség összetevőiről szólt.
Van mit ünnepelniük / szj, hba ; fotó Gergely Szilárd, Ohr Tibor
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 112. sz. (2011. május 14.) p. 1, 5.
A zalaegerszegi és nagykanizsai városünnepekről. A cikk az 5. oldalon „Dr. Gyimesi Endre a
város díszpolgára” címmel folytatódik. Intézményi vonatkozás: „Pro Urbe-díjat kapott dr. Tóth
József, aki húsz évig töltötte be a pénzügyi és számviteli főiskola intézetigazgatói tisztségét.
Irányítása alatt az intézet Zalaegerszeg felsőoktatásának meghatározó része lett. Dr. Tóth
József az önálló karrá válás előkészítésében is kiemelt szerepet vállalt.”
Fotón: A zalaegerszegi kitüntetettek a város vezetőjével.
Czeizel Endre: Ötször több a tehetséges diák Magyarországon, mint gondolnánk
[Elektronikus dokumentum]
Webhely: ZTV. - Megjelenés dátuma: 2011. május 23.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zegtv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=2519
Dr. Czeizel Endre orvos-genetikus a Kar Tehetségnapján tartott előadást. A rendezvényen a
tehetséges roma fiatalok lehetőségeit Farkas Teodóra hallgató előadása mutatta be.
„Hazajött” a biztos / (haa) ; riportalany Andor László ; fotó Varga György
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 124. sz. (2011. május 28.) p. 1, 3.
Andor László, az EU foglalkoztatási és szociális ügyekért felelős biztosa a Zrínyi Gimnáziumban
végzett 1984-ben. most a „Back to school” program keretében tett látogatást. A riportcikk a 3.
oldalon „Nem etnikai alapon” címmel folytatódik. Programjának zárásaként a biztos előadást
tartott a BGF kari Infocentrumában a válság utáni Európa szociálpolitikájáról.
Közgazdászok egyesülete : a szorosabb kapcsolat megteremtéséért
In: Zalaegerszeg, 19. évf. 23. sz. (2011. június 21.) p. 5.
A „Zalaegerszegen Végzett Közgazdászok közhasznú Egyesület” alapításáról. Az apropót az
intézmény fennállásának 40. évfordulója adta.
Hatvanan vették át diplomájukat Egerszegen (fotókkal) [Elektronikus dokumentum] /
Horváth Viktória ; fotók Katona Tibor
Webhely: zalaihirlap.hu. - Megjelenés dátuma: 2011. július 8.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/kultura_oktatas-oktatas/20110708_hatvanan_vettek_at_diplomat
Képes riport a Kar júliusi diplomaátadójáról.
„Önöké a jövő” : hatvan végzett hallgató vehette át a diplomáját / Horváth Viktória ; fotó
Katona Tibor
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In: Zalai Hírlap, 67. évf. 169. sz. (2011. július 9.) p. 3.
Július nyolcadikán hatvan diák – ebből 23 bolognai rendszerű alapképzéses, 13 hagyományos
képzéses és 24 másoddiplomás – vehette át diplomáját. A dékán távollétében Vadvári Tibor
dékánhelyettes búcsúztatta a hallgatókat. A rendezvényen részt vett és beszédet mondott
Balaicz Zoltán alpolgármester is.
Fotó: Huszics Amarilla és Hlavács Viola tartják kezükben diplomájukat.
Rekordszámú jelentkező a zalai felsőoktatási intézményekben
[Elektronikus
dokumentum] / [közread. a] ZTV Híradó ; készítette Dorogi Zsuzsanna, Császár Márton
Webhely: ZTV. - Megjelenés dátuma: 2011. július 4.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zegtv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=2838
Híradó a felsőoktatási jelentkezésekről, melyben Balaicz Zoltán alpolgármester nyilatkozik. A
Karon a 2010-es 760 jelentkezőhöz képest 1022 a jelentkezők száma, tehát 35 %-os a
növekedés az előző évhez képest, ami az intézmény megújulásának (Karrá válás, új szakok
indítása, Infocentrum beruházás megvalósulása) tudható be. Korábbi felvételek vágóképeivel.
Játékidő: 1 perc 41 másodperc.
Számok és színek világa: Mudra Ágnesnek mindkettő a szenvedélye [Elektronikus
dokumentum] / Horváth Viktória ; riportalany Mudra Ágnes ; fotó Ohr Tibor
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 20111. július 5.
Online megjelenés forrás URL:
http://zalaihirlap.hu/kultura_oktatas-kultura/20110705__szamok_es_szinek_vilaga
Riport Mudra Ágnes végzős főiskolai hallgató művészeti tevékenységéről.
Fotó: Mudra Ágnes, két alkotásával.
Hatvanan vették át a diplomájukat [Elektronikus dokumentum] / Horváth Viktória ; fotók
Katona Tibor
Webhely: Index. - Megjelenés dátuma: 2011. július 8.
Online megjelenés forrás URL:
http://zalaihirlap.hu/kultura_oktatas-oktatas/20110708_hatvanan_vettek_at_diplomat
Hatvan volt diákból huszonhárman alapképzésben, tizenhárman hagyományos jellegű oktatási
rendszerben, míg huszonnégyen másoddiplomásként tettek záróvizsgát és vehették át
diplomájukat.
Hét fotóval a rendezvényről.
63-an kaptak diplomát a PSZF-en [Elektronikus dokumentum] / [közread. a] ZTV Híradó ;
készítette Stefán Zoltán, Bátai Péter ; .[riportalanyok] Vadvári Tibor [et al.]
Webhely: ZTV. - Megjelenés dátuma: 2011. július 8.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zegtv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=2874
Hír a diplomaosztóról a ZTV (Zalaegerszegi Televízió) kapcsolódó híradójával (játékidő: 2:12). A
híradó riportjában megszólal Vadvári Tibor dékánhelyettes, valamint Hlavács Viola és Huszics
Amarilla végzett hallgató. Alapképzésben 24-en, hagyományos képzésben 15-en,
másoddiplomás képzésben 24-en végeztek.
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Hatvan új diplomás : sikeres életpályát kívántak
In: Zalaegerszeg, 19. évf. 26. sz. (2011. július 19.) p. 3.
Hír a BGF GKZ diploaátadó ünnepségéről. Vadvári Tibor dékánhelyettes beszédében hozzátette
„[…] a szűkülő munkaerőpiac visszajelzései kedvezőek a szakmával kapcsolatban, az élethosszig
tartó tanulás azonban a mai korban elengedhetetlen. A tanulmányok folytatásához is
lehetőséget kínál a főiskola.”
Felvételi 2011: magas pontszámok több intézményben [Elektronikus dokumentum] / MTI
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2011. július 22.
Online megjelenés forrás URL:
http://zalaihirlap.hu/kultura_oktatas-oktatas/20110722_felveteli_2011_pontszamok
A 2011. évi felvételi ponthúzás utáni helyzetét bemutató MTI híranyag. „…a zalaegerszegi
intézetbe, amely tavaly önálló gazdálkodási karrá vált, kiemelkedően magas volt a jelentkezések
száma, így mintegy 20 százalékkal több elsőéves kezdheti meg a tanévet, mint az előző évben.”
Sikeresen kezdi a tanévet a BGF új Gazdálkodási Kara Zalaegerszegen [Elektronikus
dokumentum]
Webhely: ZTV. - Megjelenés dátuma: 2011. július 22.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zegtv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=2973
A Kar 2011. évi felvételi eredményeiről. A cikkben idéznek dr. Solt Katalin dékántól és
összefoglalják Sándorné dr. Kriszt Éva rektor gondolatait.
„Az elsőévesek közül a legtöbben, 73-an pénzügy és számvitel szakon, 43-an pedig
gazdálkodási és menedzsment szakon kezdik meg tanulmányaikat. Jelentős érdeklődés
mutatkozott továbbá a tavaly indult idegenforgalmi szakmenedzser képzés, valamint az idei
évben meghirdetett gazdaságinformatikus alapképzés iránt is.”
Közzétették a felvételi ponthatárokat [Elektronikus dokumentum] / [közread. a] ZTV Híradó
; készítette Dorogi Zsuzsanna, Császár Márton
Webhely: ZTV. - Megjelenés dátuma: 2011. július 22.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zegtv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=2977
Híradó a felvételi eredményekről és telefoninterjú Balaicz Zoltán alpolgármesterrel. A BGF GKZra 212 fő nyert felvételt. Játékidő. 1 perc 20 másodperc.
Az új szak is sikeres / [Sinkovics Eta] ; [riportalany] Solt Katalin
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 171. sz. (2011. július. 23.) p. 5.
Dr. Solt Katalin, a BGF Gazdálkodási Karának megbízott dékánja a zalai felvételizők és
felsőoktatási intézmények várható beiskolázási eredményeit bemutató, „Sok ponttal,
magabiztosan” c. riportcikkének témájához (mely az 5. oldalon „Ma este ünnepelni jöttünk”
címmel folytatódik) kapcsolódóan az intézmény beiskolázási eredményeiről nyilatkozik. Az első
körben 212 elsős nyert felvételt (122 államilag támogatott, 90 fő pedig költségtérítéses). Az
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előző évinél összességében 20 százalékkal több az elsőéves, a levelező tagozat meghirdetése
pedig 40 százalékkal növelte a részidős képzés keretszámát.
Portréfotón: dr. Solt Katalin.
Sok ponttal, magabiztosan [Elektronikus dokumentum] / [Sinkovics Eta]
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2011. július 23.
Online megjelenés forrás URL:
http://zalaihirlap.hu/fooldal-nap_temai/20110723_ma_este_unnepelni_jottunk
Megyei felsőoktatási felvételi körkép, melynek keretében „Az új szak is sikeres” cím alatt
közölnek riportot Dr. Solt Katalin megbízott dékánnal.
Fizetős helyek kiadók : pótfelvételi : Zalában is várják a jelentkezőket / [Sinkovics Eta] ;
[riportalanyok Solt Katalin et al.]
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 173. sz. (2011. július. 26.) p. 1., 4.
A pótfelvételiről és a zalai felsőoktatási intézmények ezzel kapcsolatos lehetőségeiről szóló
cikkben dr. Solt Katalin megbízott dékánja felhívta a figyelmet, hogy a költségtérítéses hallgatók
jó tanulmányi eredményekkel átkerülhetnek az államilag finanszírozott képzésre. Az írásban
megszólal még dr. Betlehem József (PTE EK), dr. Varga Mihály (NYME), dr. Dublecz Károly (PE
GK), dr. Birkner Zoltán (PE).
Archív fotóval a számviteli 2010. éves tanévnyitójáról.
Ultrafutás: százezer méteres kitérő [Elektronikus dokumentum] /Varga Andor ; fotó Ohr
Tibor
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2011. augusztus 8.
Online megjelenés forrás URL:
http://zalaihirlap.hu/sport-helyi_hirek/20110808_szazezer_meteres_kitero_a_tajfutok_is_bir
A Kar campusán rendezték az Aszfaltszaggatók SE által megrendezett 100 kilométeres
futóversenyt. A helyszínt a zavaró tényezőktől mentes zárt terület, valamint a nyolcas alakú,
éles kanyaroktól mentes pálya kijelölhetősége tette ideálissá a program lebonyolítására.
Jut hely mindenkinek : férőhelyek : telt ház a zalai kollégiumokban / (se, pa, há) ;
[riportalanyok Egyed Anna et al.] ; fotó Katona, Szakony ; grafika Urbanics
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 188. sz. (2011. augusztus 12.) p. 1., 5.
A zalai felsőoktatás kollégiumi ellátását bemutató cikkben többek közt nyilatkozik Ferenczi
Edéné, a BGF Gazdálkodási Karának kollégiumvezetője is. A férőhelyek maximálisan feltöltöttek,
a hallgatók intézményi szabályzat alapján 22650 Ft-ot fizetnek az összkomfortos, kétágyas
szobákban történő elhelyezésért.
Fotók: nagykanizsai hallgatók albérletben; Tibák István és Kiss Csaba a számviteli kollégium
konditermének felújítása közben; Kaszás Ferencné tiszta ágyneműkkel a számviteli
kollégiumában.
Grafikon: Kollégiumi férőhelyek és árak Zala megyében (ZH-gyűjtés).
A cikk online változata: Kollégiumban vagy albérletben
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2011. augusztus 12.
Online megjelenés forrás URL:
http://zalaihirlap.hu/fooldal-nap_temai/20110812_kollegiumban_vagy_alberletben
Jótékony hamburger : főzőcske : ételek az AquaCityben / (ahzs) ; fotó Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 190. sz. (2011. augusztus 15.) p. 5.
A hagyományos jótékonysági rendezvényen idén is részt vettek a zalaegerszegi felsőoktatási
intézmények.
Fotó: a főiskolák csapatának palacsintás standja.
Növekvő hallgatói létszám [Elektronikus dokumentum] / [közread. a] ZTV Híradó ; készítette
Halassy Gábor, Elmont Krisztián
Webhely: ZTV. - Megjelenés dátuma: 2011. július 4.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zegtv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=3248
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Híradó a zalaegerszegi felsőoktatás beiskolázási számairól. A BGF GKZ-n 254 fő kezdi meg
tanulmányait. Nyilatkoznak: dr. Csidei Irén kórházigazgató, a PTE EK ZKK vezetője, prof. dr.
Vasrga Mihály, a NYME Gépészeti és Mechatronikai Intézet vezetője, dr. Solt Katin, a BGF GKZ
dékánja és Balaicz Zoltán zalaegerszegi alpolgármester. Játékidő: 2 perc 26 másodperc.
Sikeresen kezdi a tanévet a BGF új Gazdálkodási Kara Zalaegerszegen [Elektronikus
dokumentum] / [közread. a] ZTV Híradó
Webhely: ZTV. - Megjelenés dátuma: 2011. július 22.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zegtv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=2973
Hír videó nélkül a Kar sikeres beiskolázási időszakáról: idén közel 20%-kal több, 212 diák nyert
felvételt a Karra. A hírben idéznek dr. Solt Katalin dékántól, valamint összefoglalják Sándorné
dr. Kirszt Éva rektor nyilatkozatát.
Rengeteg az elsőéves hallgató Zalaegerszegen [Elektronikus dokumentum] / [közread az]
MTI
Webhely: MNO. - Megjelenés dátuma: 2011. augusztus 31.
Online megjelenés forrás URL:
http://mno.hu/migr/rengeteg-az-elsoeves-hallgato-zalaegerszegen-882544
MTI hír átvétele Balaicz Zoltán (Fidesz–KDNP) alpolgármester és a helyi felsőoktatási
intézmények vezetőinek közös sajtótájékoztatójáról. A város a 2011-es költségvetésben 113
millió forintot fordít a felsőoktatás fejlesztésére. Dr. Solt Katalin dékán szerint a
létszámnövekedés az intézmény karrá válásnak és diplomái kedvező piaci megítélésnek
köszönhető. A hírben tartalmi idézés szerepel Csidei Iréntől és Varga Mihálytól is.
Nőtt az elsőévesek száma [Elektronikus dokumentum] / -vadasWebhely: ZalaMédia Online. - Megjelenés dátuma: 2011. augusztus 31.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=36062&Itemid=335
Sajtótájékoztatón elhangzott információk a zalaegerszegi felsőoktatási intézményekről.
„A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Karán 254 első éves hallgató kezdi meg
tanulmányait (22 százalékkal többen, mint az elmúlt évben). Dr. Solt Katalin dékán szerint a
létszámnövekedés köszönhető a zalaegerszegi karrá válásnak és a piaci szereplők
megítélésének. Mint fogalmazott, sikerült megőrizni a pozícióikat az államilag támogatott
képzésben és új szakot is indítottak: a gazdaságinformatikus szak iránt nagy volt az érdeklődés,
27-en kezdik az első évet szeptemberben. A piaci megítélése rendkívül jó a képzőhelynek,
országosan az ötödik, míg a régióban az első helyen állnak.”
Több elsőéves hallgatóval / (se)
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 204. sz. (2011. szeptember 1.) p. 3.
A megyeszékhely felsőoktatási intézményeinek beiskolázási adatait ismertető sajtótájékoztató
rövid összefoglalója. Dr. habil. Solt Katalin szerint „a hallgatói létszám növekedésében szerepet
játszott az önálló karrá válás pozitív visszhangja mellett a képzőhely kedvező piaci megítélése
is.” A gazdaságinformatikus szaknak köszönhetően nem csökkent a támogatott hallgatók
aránya. Összesen 254 elsős kezdheti meg tanulmányait.
A cikk online változata: Több elsőéves hallgatóval Zalaegerszegen
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2011. augusztus 31.
Online megjelenés forrás URL:
http://zalaihirlap.hu/kultura_oktatas-oktatas/20110831_tobb_elsoeves_hallgatoval
Tanévnyitó a Gazdasági Főiskolán [Elektronikus dokumentum] / [közread. a] ZTV Híradó ;
készítette Halassy Gábor, Novák Gábor
Webhely: ZTV. - Megjelenés dátuma: 2011. szeptember 6.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zegtv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=3291
Híradó az évnyitóról, mely a kar életében az első, de az intézmény fennállása óta a 41. ilyen
esemény. Nyilatkozik Sándorné dr. Kriszt Éva rektor és dr. Solt Katalin dékán, valamint Gyutai
Csaba polgármester, továbbá Becskó Szabina és Németh Nikoletta elsős hallgatók.

16
BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18/A. | Telefon: (+36-92) 509-900
Fax: (+36-92) 509-930. | www.gkz.bgf.hu

Meghívó [hirdetés]
In: Zalaegerszeg, 19. évf. 29. sz. (2011. szeptember 6.) p. 4.
A hirdetés a Kutatók Éjszakája rendezvénysorozat keretében „A mi pénzünk” című kari
programot ismerteti. (A hirdetésből kimaradt megrendezési dátum: 2011.09.23.)
Kari önállósággal : tanévnyitó : negyvenedik tanévét kezdi az egerszegi főiskola / Sinkovics
Eta ; fotó Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 209. sz. (2011. szeptember 7.) p. 3.
A BGF Gazdálkodási Karának tanévnyitóját bemutató cikk ismerteti a tanévnyitó beszédet tartó
Sándorné dr. Kriszt Éva rektor, dr. Solt Katalin dékán néhány gondolatát. A rendezvényen hét
nyugdíjba vonuló oktatót búcsúztattak, valamint hallgatói ösztöndíjak átadására is sor került.
(Az alcímmel ellentétben a 2011/2012. tanévnyitó már a 41. az intézmény 1971-es első
évnyitója óta.)
Fotó: hallgatói esküt tévők csoportja.
Jubileum, önállóság, búcsú [Elektronikus dokumentum] / B. K.
Webhely: ZalaMédia Online. - Megjelenés dátuma: 2011. szeptember 7.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=36210&Itemid=335
A tanévnyitó összefoglalója. Fotó: a tanévnyitó hallgatósága.
Tudatos, ifjú jövőépítők : gólyák : mennyit ér napjainkban a megszerzett diploma? /
Szalabán Attila ; [riportalanyok Lakat Kinga et al.] ; fotó Szakony Attila, Ohr Tibor ; grafika
Urbanics Pál
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 211. sz. (2011. szeptember 9.) p. 1., 5.
A nap sajtótémájaként címlapon beköszöntő és az 5. oldalon „Pontosan tudják, mit akarnak
elérni” cím alatt folytatódó írás a diplomás képzésbe kezdő fiatalok motivációit, lehetőségeit és a
társadalmi környezet véleményét vizsgálja. A BGF zalaegerszegi intézményének hallgatói közül
Lakat Kinga elsős idegenforgalmi szakmenedzser hallgató és Szajkó Henriett elsős pénzügy és
számvitel szakos hallgatót szólaltatták meg.
Fotón: BGF-es hallgatók társasága.
Grafika: a Zala megyei felsőoktatási intézményekbe beiratkozott hallgatók száma 2006 ősze és
2010 tavasza között (forrás: NEFMI).
A cikk online változata: Gólyák - tudatos, ifjú jövőépítők
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2011. szeptember 9.
Online megjelenés forrás URL:
http://zalaihirlap.hu/fooldal-nap_temai/20110909_pontosan_tudjak__mit_akarnak_elerni
„Egyetemért emlékérem” Balaicz Zoltánnak [Elektronikus dokumentum] / írta Zala-Lap
Kft.
Webhely: ZalaMédia Online. - Megjelenés dátuma: 2011. szeptember 13.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=36381&Itemid=335
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A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa Balaicz Zoltán, zalaegerszegi alpolgármesternek
ítélte oda az intézmény legmagasabb rangú kitüntetését, a Nyugat-magyarországi Egyetemért
Emlékérmet. Az alpolgármester korábban a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány
igazgatójaként sokat tett a helyi felsőoktatás megszilárdulásáért és fejlesztéséért,önkormányzati
részről koordinálta a mérnöki képzés akkreditációját és integrációját a Nyugat-magyarországi
Egyetemhez
Fotó: Balaicz Zoltán átveszi az elismerést.
Egerszegen minden a pénz körül forog majd… [Elektronikus dokumentum] / szerző MTI
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2011. szeptember 20.
Online megjelenés forrás URL:
http://zalaihirlap.hu/kultura_oktatas-oktatas/20110920_kutatok_ejszakaja
A Távirati Iroda híranyaga pár soros ismertetőt nyújt a Kutatók Éjszakája című országos
tudománynépszerűsítő rendezvénysorozat zalaegerszegi és keszthelyi eseményeiről.(A Kar első
alkalommal csatlakozik a rendezvénysorozathoz.)
Őszre hangolódva… : paletta : kutatók éjszakája, családok hétvégéje, siketek világnapja /
(mh)
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 223. sz. (2011. szeptember 23.) p. 19.
A zalai rendezvényeket összefoglaló, programajánló cikk röviden ismerteti a Gazdálkodási Karon
a Kutatók Éjszakája országos, tudományt népszerűsítő rendezvénysorozat keretében
megrendezésre kerülő programokat is.
40 éves a BGF Gazdálkodási Kara [Elektronikus dokumentum] / [közread. a] ZTV Híradó ;
készítette Halassy Gábor, Novák Gábor
Webhely: ZTV. - Megjelenés dátuma: 2011. szeptember 26.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zegtv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=3435
Híradó a jubileumi ünnepségről (a cím pontatlan: nem a Kar, hanem jogelőd intézménye 40
éves). A képzés 1971-ben 38 hallgatóval indult, azóta több mint 7000 fő végzett itt.
Nyilatkoznak: dr. Solt Katalin dékán; dr. Gresa István, az OTP vezérigazgató-helyettese, az
intézmény egykori hallgatója; Balaicz Zoltán alpolgármester. Játékidő: 2 perc 49 másodperc.

BGF negyven év: álom és munka / [Balog Eszter] ; fotó Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 225. sz. (2011. szeptember 26.) p. 4.
A 40 éves zalaegerszegi pénzügyi-számviteli felsőoktatás jubileumi ünnepségének összefoglalója
a rendezvény hivatalos vendégeinek említésével. A rendezvényen arany pecsétgyűrűt kapott az
intézmény három korábbi igazgatója (dr. Tóth Endre, dr. Sutus Imre és dr. Tóth József).. Ezüst
pecsétgyűrűt kapott két korábbi hallgató (Gresa István és dr. Szász Péter).
A cikk online változata: BGF: álom és munka
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2011. szeptember 25.
Online megjelenés forrás URL:
http://zalaihirlap.hu/kultura_oktatas-oktatas/20110925_bgf_alom_es_munka
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Negyven éves a közgazdász képzés [Elektronikus dokumentum] / B.K.
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2011. szeptember 26.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=36625&Itemid=335
A 40 éves zalaegerszegi pénzügyi-számviteli felsőoktatás jubileumi ünnepségének
összefoglalója. Az 1971-ben 39 hallgatóval induló intézet 2011-ben kari rangra emelkedett.
Fotók: az intézmény korábbi igazgatói; a gyermekkórus előadása.
Új felsőoktatási törvény, új finanszírozás [Elektronikus dokumentum] / [közread. a] ZTV
Híradó ; készítette Halassy Gábor, Novák Gábor, Tóth Gábor
Webhely: ZTV. - Megjelenés dátuma: 2011. szeptember 28.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zegtv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=3456
Híradó a felsőoktatás átalakuló szabályozásáról, a tanévnyitó képeivel. Nyilatkozik dr. Lux
László, a NEFMI helyettes államtitkára a csökkenő állami finanszírozás keretszámáról, valamint
megszólaltatják dr. Solt Katalin dékánt és Balaicz Zoltán alpolgármestert is. A csökkenő
finanszírozás gátolná a BGF GKZ bővítési lehetőségeit. Az új törvényt valószínűleg még a téli
szünet előtt megszavazzák. Vágóképekkel a tanévnyitóról. Játékidő: 2 perc 5 másodperc (a
felvétel 55 másodpercig erősen zúg).

Önként és dalolva : gólyák : talicskázás és szerelmes vallomás a repertoárban / Kiss Anna ;
fotó Ohr Tibor ; riportalany Keresztes Csaba
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 228. sz. (2011. szeptember 29.) p. 4.
A kari gólyaavató bemutatása. A cikkben nyilatkozik Keresztes Csaba, a Magyar Közgazdasági
Társaság Zalaegerszegi Ifjúsági Szervezetének elnöke.
Fotó: a rendezvény egyik pillanatáról.
A cikk online változata: Talicskázás és szerelmes vallomás a gólyaavatón
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2011. szeptember 29.
Online megjelenés forrás URL:
http://zalaihirlap.hu/fokusz/20110928_golyaavato
Az akkori jövő ma már a múlt : negyvenéves a közgazdászképzés Zalaegerszegen / Bánfai
Katalin
In: Zalaegerszeg, 19. évf. 33. sz. (2011. október 4.) p. 4.
Összefoglaló az intézmény 40. évfordulója alkalmából tartott jubileumi rendezvénysorozatról.
„1971-72-ben a megye egyetlen felsőoktatási intézményének számított (Keszthely Veszprém
megyéhez tartozott akkoriban). Történelmet írt az iskola, mert nemcsak a helyi felsőoktatásban,
hanem az országos közgazdászképzésben is az elsők között volt.”
Fotó: intézményvezetők a jubileumi ünnepség megnyitása előtt.
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ZalaNet [Elektronikus dokumentum] / [közread. a] ZTV Híradó ; készítette Halassy Gábor,
Novák Gábor
Webhely: ZTV. - Megjelenés dátuma: 2011. szeptember 28.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zegtv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=3549
Híradó a Zalanet Regionális Informatikai Napok rendezvényeihez kapcsolódóan. A műsorban
nyilatkozik dr. Solt Katalin dékán is. Az általa képviselt felsőoktatási intézmény az
infokommunikációs vonatkozású oktatással tudja segíteni az informatikához kapcsolódó klaszter
szereplőit. Játékidő: 1 perc 38 másodperc.
Zalanet : megállapodás a számítástechnikai ismeretterjesztésről / Hajdu Péter , fotó Katona
Tibor
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 239. sz. (2011. október 12.) p. 3.
A Zalanet Regionális Informatikai Napok rendezvényeiről. A programsorozat részeként a karon
informatikai konferenciát rendeztek öt megye önkormányzati vezetői számára. Szervezetek,
intézmények és informatikai vállalkozások megállapodást írtak alá a program évente történő
megrendezéséről. A megállapodást a Kar részéről Dr. Solt Katalin dékán írta alá.
Fotó: A Kamarák Házában nyolc szervezet, vállalkozás vezetője írta alá a Zalanet folytatásáról
szóló megállapodást.
A cikk online változata: Informatikai sorozat – A piactéren lesz nyílt wifi-hozzáférés is
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2011. október 11.
Online megjelenés forrás URL:
http://zalaihirlap.hu/fokusz/20111011_zalanet_
Gyarapodó felsőoktatás : tíz éve hozták létre a fejlesztését támogató közalapítványt / Szabó
Judit
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 258. sz. (2011. november 4.) p. 4.
A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány évtizedéről megemlékező cikkben a
közalapítvány jelentős sikerei közt említik a karrá válást, valamint az Infocentrum átadását.
Laktanya helyett kampusz és lakópark / (x)
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 269. sz. (2011. november 17.) p. 12.
A rövid reklámhír a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány égisze alatt készített FATE
laktanya rehabilitácós pályázati projekt lényegét mutatja be: a program keretében 1,4 milliárd
forint költségen intenzív fejlesztést valósítanának meg a jelenlegi felsőoktatási kampuszon és
környékén. A hír egy felsőoktatási telephely-integrációs törekvésről is említést tesz: „A terület
jelenleg legfontosabb egysége a felsőfokú oktatási központ, ami a későbbiekben az
egészségügyi főiskolával válhat teljessé.” A kampusz környékén vegyes rendeltetésű zónát
hoznának létre, a fűtést pedig egy biomassza-erőmű biztosítaná.
Grafika: rehabilitációs látványterv.
A cikk online változata azonos címen.
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2011. november 16.
Online megjelenés forrás URL:
http://zalaihirlap.hu/reklam/20111116_laktanya_helyett_kampusz_lakopark
Nyílt napot tart a gazdasági főiskola / (mh)
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 272. sz. (2011. november 21.) p. 3.
Beharangozó hír a 2011.11.23-án megrendezésre kerülő kari nyílt napról.
Tudásközpont, lakópark és bioerőmű : további fejlesztések a volt laktanya területén/ A. L. ,
[riportalany] Gyutai Csaba
In: Zalaegerszeg, 19. évf. 39. sz. (2011. november 22.) p. 1., 3.
A 3. oldalon folytatódó cikk a volt Petőfi-laktanya fejlesztési koncepcióját mutatja be. Az interjú
alanya Gyutai Csaba polgármester. A cikkben a „Laktanya helyett kampusz és lakópark” c. zalai
hírlap-cikkhez képest újabb részleteket ismerhet meg a nyilvánosság. A jelenlegi kari főbejárat
áthelyezését tervezik az Ola utcai és Platán sori csomópontba. A terület energiaellátását
biomassza erőművel oldanák meg, mely az ökováros koncepció része. A rehabilitált városrész
számos outsourcing szolgáltatásnak is helyet nyújthatna.
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Grafika: rehabilitációs látványterv.
Nyílt nap a BGF-en [Elektronikus dokumentum] / [közread. a] ZTV Híradó ; készítette Halassy
Gábor, Tóth Sándor
Webhely: ZTV. - Megjelenés dátuma: 2011. szeptember 28.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zegtv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=3872
Híradó a kar nyílt napjáról. Megszólaltatott középiskolás látogatók: Bánhegyi Bettina,
Szulyovszky Rebeka. Nyilatkozik dr. Solt Katalin dékán, megemlíve az intézmény képzéseinek
foglalkoztatók általi elismertségét, valamint a lakóhelyhez közeli felsőfokú képzés kedvezőbb
költségeit, ami szintén fontos lehet az iskolaválasztásban. Játékidő: 2 perc 12 másodperc.

Legfontosabb a közpénz : az ÁSZ évente 200 javaslatot tesz a költségvetési hibák
kijavítására [Elektronikus dokumentum] / Hajdu Péter ; fotó Ohr Tibor
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2011. november 23.
Online megjelenés forrás URL:
http://zalaihirlap.hu/fokusz/20111123_legfontosabb_kozpenz
A Karon előadást tartott Lóránt Zoltán címzetes egyetemi tanár, az Állami Számvevőszék volt
főigazgatója. Bemutatta az államháztartási ellenőrzések kiemelt céljait, az ellenőrzési rendszer
külső és belső tényezőit.
Fotó: Lóránt Zoltán.
Mit is kínál főiskola? : nyílt napot tartottak a középiskolásoknak a számvitelin / (hp) ; fotó
Katona Tibor , [riportalany] Solt Katalin
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 275. sz. (2011. november 24.) p. 4.
A 2011.11.23-án megrendezésre került kari nyílt nap ismertetése a dékán megszólaltatásával.
Fotó: a nyílt nap résztvevői a szakok felelőseinél tájékozódnak.
A cikk online változata: Nyílt napot tartottak középiskolásoknak a számvitelin
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2011. november 23.
Online megjelenés forrás URL:
http://zalaihirlap.hu/fokusz/20111123_nyilt_nap_szamvitelin
Nyílt nap a BGF-en [Elektronikus dokumentum] / [közread. a ZTV Híradó] ; [riportalanyok
Bánhegyi Bettina et al.]
Webhely: ZTV. - Megjelenés dátuma: 2011. november 23.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zegtv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=3872
A kar 2012/2013. évi beiskolázási programjának első nyílt napjáról. A folyamatban lévő
jogszabály-módosítások megnehezítették az érdeklődő középiskolások pontos informálását. A
híradóban adott interjú keretében a dékán az intézmény választásában Kar presztízsét és piaci
elismertségét, valamint a lakóhelyhez közeli továbbtanulás kedvezőbb költségeit hangsúlyozta.
Megemlítették az új közszolgálati szak és a mesterképzés indítását.
Videó a ZTV Híradóban. Játékidő 2 perc 12 mp.
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A hallgatók fele még az első munkahelyén dolgozik [Elektronikus dokumentum] / WA ; [a
hír forrása] MTI
Webhely: MNO. - Megjelenés dátuma: 2011.11.24.
Online megjelenés forrás URL:
http://mno.hu/gazdasag/a-hallgatok-fele-meg-az-elso-munkahelyen-dolgozik-1033640
A cikk a BGF diplomás pályakövetési felmérésének megállapításait foglalja össze. A hallgatók
munkahely-megtartó képessége kedvező, a munkanélküli időszak átlagosan öt hónapos, 86
százalék a szakmájában helyezkedett el. 2008 és 2010 között a munkapiaci tendencia a válság
miatt romló, 2010-ben már közel 37 jelentkezés kellett a biztos állásszerzéshez. A havi 160
munkaórás nettó átlagkereset 160000 Ft, a férfiak 40 ezerrel keresnek többet női kollégáiknál. A
válaszadók 88 százaléka a piaci szektorban talál vagy vállal munkát.
Van, hogy 37 helyre is jelentkezni kell a sikerért [Elektronikus dokumentum] / NT ; [a hír
forrása] MTI
Webhely: MNO. - Megjelenés dátuma: 2011.11.26.
Online megjelenés forrás URL:
http://mno.hu/belfold/van-hogy-37-helyre-is-kell-jelentkezni-a-sikerert-1034128
A cikk „A hallgatók fele még az első munkahelyén dolgozik” c. íráshoz hasonlóan a BGF diplomás
pályakövetési felmérésének megállapításait foglalja össze, melyben hétszáznál több, 2008 és
2010 között végzett hallgató vett részt. Jelentős pozitívum, hogy a megkérdezettek 43
százalékának már a végzéskor volt főállású munkaviszonya. Az öregdiákok 14 százaléka már
továbbtanult, fontosnak tartják a jó nyelvtudást, kommunikációs készséget és az önálló
munkavégzés képességét.
Új felsőoktatási ösztöndíjrendszer [Elektronikus dokumentum] / szerzőség
Webhely: ZalaMédia. - Megjelenés dátuma: 2011. november 29.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalamedia.hu/kozelet/379-uj-felsooktatasi-osztondijrendszer.html
A zalaegerszegi közgyűlés által elfogadott, „Befektetés a jövőbe" elnevezésű, 2012 őszétől
életbe lépő új felsőoktatási ösztöndíj rendszerről. Havi 5 ezer Ft ösztöndíjat kapnak azok a helyi
fiatalok, akik a BGF zalaegerszegi Gazdálkodási Karán vagy a PTE EK Zalaegerszegi Képzési
Központjában tanulnak tovább felsőfokú alapképzésen. Elérhető egy havi 25 ezer Ft-os ösztöndíj
is a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, helyi lakos hallgatók számára, felsőoktatási
intézménytől függetlenül.
Fiatal közgazdászok találkoznak Zalaegerszegen [Elektronikus dokumentum]
Webhely: ZTV. - Megjelenés dátuma: 2011. december 1.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zegtv.hu/print.php?nw_id=3933
2012-ben Zalaegerszegen, a BGF Gazdálkodási Karán rendezik a Fiatal Közgazdászok Országos
Találkozóját (FIKOT). A rendezés jogát pályázaton nyerte el a Magyar Közgazdasági Társaság
(MKT) Zalaegerszegi Szervezete.
Átalakuló közigazgatás / (hp)
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 286. sz. (2011. december 7.) p. 6.
A BGF Gazdálkodási Karán tartott előadást Rigó Csaba, a Zala Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottja a várható közigazgatási változásokról.
Laktanyákat rehabilitálnak [Elektronikus dokumentum] / [közread. a] ZTV Híradó ; készítette
Halassy Gábor, Bátai Péter
Webhely: ZTV. - Megjelenés dátuma: 2011.12.07.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zegtv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=3981
Korábbi hírek (pl. a „Laktanya helyett kampusz és lakópark” és a „Tudásközpont, lakópark és
bioerőmű” c. írások) már beszámoltak a volt katonai laktanyák barnamezős hasznosításáról,
melybe Zalaegerszegen a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány égisze alatt többen
csatlakoztak. A ZTV Híradója 2 perc 10 mp-s hírben tudósít a Kart is befogadó városrész
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fejlesztési lehetőségeiről. A hírben megszólal Nagy András (ZMVA) és Dr. Solt Katalin (BGF
GKZ). Vágóképekkel az intézmény létesítményeiről, területéről.

Fordulat a „nagy kalandban” : eurómentés : a magyar kormány, bár támogatásáról
biztosította az uniós egyezményt, nem mondott sem igent, sem nemet / Varga Lívia ;
[riportalanyok] Boros Imre, Halász Imre ; fotó MTI
In: Zalai Hírlap, 67. évf. 289. sz. (2011. december 10.) p. 5.
Az EU költségvetési szabályainak módosításáról és a tagállamok költségvetési ellenőrzéséről,
valamint az ezzel kapcsolatos hazai kormányzati álláspontról nyilatkozik dr. Boros Imre
közgazdász, az előző Orbán-kormány PHARE-minisztere és dr. Halász Imre főiskolai tanár, a Kar
oktatója. Halász Imre szerint az eurózónától való erős exportfüggőségünk és a lakossági
euróbetétek nagysága miatt hazánknak is érdeke az Európai Stabilitási Mechanizmus 2012-es
beindítása. Fontos a 3 százalékos hiánycél tartása, valamint a befektetői bizalom megőrzése.
Fotók: Dr. Halász Imre; Dr. Boros Imre (MTI archív portréfotók); Eurómentő csúcstalálkozó.
A cikk online változata: Eurómentés: folyik a harc a pénzhegemóniáért
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2012. december 10.
Online megjelenés forrás URL:
http://zalaihirlap.hu/gazdasag/20111210_fordulat_a_nagy_kalandban
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