


PEMEKSZ

SZERVEZETÜNK FELADATA

• SZEMÉLYZET BIZTOSÍTÁSA

• 30 fő az esemény 4 napjára

• (regisztráció, információ- és tájékoztató szolgálat, 

rendezvények helyszínén hostess szolgálat, 

kirándulásokon kísérő – informátor)

• A feladat ellátásában résztvevő személyek köre 

kijelölésre került – egyeztetése - véglegesítése 

folyamatban van.

• Határidő a csapat összeállítására: 2020.02.28.



52 KM – AZ 52. VÁNDORGYŰLÉSRE 

Verőce – Budapest Közszolgálati Egyetem

Az akció várható időpontja:  

2020.07.03 (péntek) vagy

2020.07.04 (szombat)



NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
2020.07.15 – 07.18





SZÁLLÁS - KOLLÉGIUM
Az ötemeletes kollégium tizenháromezer négyzetméteres

és ötszázkilencven fő befogadására alkalmas.

A kétágyas szobák felszerelése: ágy, éjjeli szekrénye,

íróasztal és szekrény.

A Nagyvárad tér forgalmas és zajos környék, de ez nem

okoz problémát ugyanis a kollégium épülete korszerű

hang- és hőszigetelésű nyílászárókkal vannak ellátva.



SZABADIDŐS PROGRAMOK
2020.07.15. (SZERDA) 0. NAP 

Könyvtár- és intézmény látogatások

• Közszolgálati Egyetem könyvtárainak és a Ludovika épületének megtekintése

• OPKM 

• Magyar Telekom székház 

• MÜPA

• Nemzeti színház

• Groupama Aréna



OPKM

Mind a 4 nap alatt folyamatosan 

Sze-P: 10.00-19.00

Szo: 10.00-16.00

Vándorgyűlési névkitűzővel rendelkező érdeklődők megtekinthetik a könyvtár és a múzeum nyilvános 

tereit, kiállításait. Kollégáink készséggel válaszolnak kérdésekre.



OPKM Különböző tematikájú múzeumpedagógiai 

foglalkozás és tárlatvezetés: 

Időtartam: 1 óra

Régen is volt iskola: Hogyan 

tanítottak, tanultak eleink. Osztatlan 

elemi iskola játékosan.

A szamárfültől a szamárpadig: Az 

iskolai jutalmazás és büntetés 

történeti formái. (Csatolmányban fotó: 

OPKM_múzeum)

A Pál utcai fiúk: Módszertani 

bemutató egy kötelező olvasmány 

élménypedagógiai feldolgozásához

Könyvtárbemutató (olvasói terek, 

raktárak)

Kijelölt időpontokban időben egymás utánra 

szervezve mind a 4 napon



OPKM

Tisztviselőtelepi séta (2 alkalommal a 4 nap alatt)

Az OPKM épülete, azaz a Tündérpalota környékén, a

Tisztviselőtelep kevéssé ismert emlékei között szakmai

vezetéssel teszünk sétát.

A főváros egyik korai villanegyede, mely a kispénzű tisztviselők

lakáshiányának orvoslására jött létre, ma is számos rejtett értéket

tartogat a felfedezők számára.

A séta során nyomába eredünk Hugonnai Vilmának, Babits

Mihálynak vagy a Dines-házaspárnak.



OPKM

Könyvtári foglalkozás könyvtárosoknak: az

OPKM használata gyakorlatiasan, játékosan

Silent book foglalkozás: a szöveg nélküli

képkönyv alkalmazási lehetőségeinek

bemutatása interaktív foglalkozás keretében.

Élménygazdag foglalkozás újdonságokra nyitott

könyvtárosoknak.



OPKM - KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI SÉTA

• A KÖNYVTÁROSTANÁROK EGYESÜLETÉVEL KÖZÖS PROGRAM

• A PLENÁRIS NAPJÁN DÉLELŐTT

• EGY ISKOLAI KÖNYVTÁR MEGLÁTOGATÁSA

• OPKM KÖNYVTÁRLÁTOGATÁS, AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRAKNAK SZÓLÓ SZOLGÁLTATÁSOK



TELEKOM SZÉKHÁZ

Intézmény látogatás

Kóródy Judit

2020.07,15. – 2020.07.16.

A résztvevők megismerhetik az itt folyó 

információszolgáltató tevékenységet és 

bejárják az intézményt.



MÜPA
Teremről teremre séták 

A Teremről teremre szolgáltatás 

részeként továbbá igény esetén 

virtuális valóság alapú (VR) 

háznézésre is lehetőség van –

ezt a jegyár tartalmazza.

A házbemutató időtartama 

hozzávetőlegesen 60 perc, 

ezen felül a VR háznézés 

további 40-45 percet vesz 

igénybe.

A programon résztvevő 

csoportok maximális létszáma 

pedig 20 fő lehet (VR esetén) –

15 -50 fő ( VR nélkül)

Díja: 2000,-Ft



NEMZETI SZÍNHÁZ

Vezetéses látogatás a színházban

Előzetes bejelentkezés alapján

15-50 fős csoportok számára

A látogatás díja 500 Ft személyeként, 

diákoknak és nyugdíjasoknak 300 Ft. 



GROUPAMA ARÉNA

A kombinált stadiontúra résztvevői 

betekintést nyerhetnek a stadion kulisszái 

mögé és a Fradi Múzeumban 

megismerhetik  a Ferencvárosi Torna Club 

méltán híres történetét.

Árak

Kombinált jegyek (Múzeum- és Stadiontúra):

Teljes árú kombinált belépőjegy : 1899, - Ft

Kedvezményes kombinált belépőjegy (diák, 

nyugdíjas): 950, - Ft

A bejárási ideje 50 perc.



KIRÁNDULÁSOK
BUDAPEST 1. séta

PEPITA BÁRÓ SUGÁRÚTJA

Báró Podmaniczky Frigyes a Fővárosi Közmunkák Tanácsa 
alelnökeként sokat tett Budapest fejlesztéséért. Szívügye volt a 
belváros sugárútjának kiépítése, ahol sétánk során fővárosunk 
legszebb építészeti alkotásaiban gyönyörködhetünk.
A XIX. századi pesti arisztokrácia és nagypolgárság életének 
megismerése mellett, a ma is lüktető Andrássy út intézményeinek 
mindennapjaiba is bepillantást nyerhetünk.
Be tudunk menni palotákba, hogy megnézzük belülrő a 
Képzőművészeti Egyetememet Epreskertet is.
Kb. 4 óra



KIRÁNDULÁS

2. Séta

MÁGNÁSOK ÉS PALOTÁK

Milyen élet zajlott a középkori városfalon kívüli mai 
Józsefváros területén?
Sétánkon a Mágnásfertály épületeinek és egykori 
lakóinak történetét, legendáit meséljük el. 
Megtudjuk, hogy a Festetics, Károlyi, Zichy és a többi 
arisztokrata család hogyan élt itt és miért pont ide 
építtette meg palotáit a kor neves építőmestereivel. 
A XIX. századi épületek szobrai, díszei, szimbólumai 
izgalmas titkokat rejtenek. Vajon mit jelent a bagoly, 
az oroszlán vagy a pajzsot tartó medve? A pesti 
Palotanegyedet híres költők, írók, feltalálók, orvosok 
és múzsáik izgalmas történetei által ismerjük meg.

Nemzeti múzeum- Wenckheim Palota – Jézus Szíve 
templom



KIRÁNDULÁSOK

Gödöllő



KIRÁNDULÁSOK

BUDAPEST – VISEGRÁD - SZENTENDRE



KIRÁNDULÁSOK

ZSÁMBÉK - ETYEK


