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4 A dékánok  
és a rektori  
megbízott  
közös köszöntője

Engedje meg, hogy pár szóban bemutassuk 
a Budapesti Corvinus Egyetemet, az ott 
található képzéseket, kiemelt figyelmet 
fordítva a duális képzésre. Szeretnénk,  
ha megismerné azokat a lehetőségeket is, 
amelyek a tanulás elősegítésére szolgálnak,  
és amelyeket a tanulás mellett kínálunk.

A Budapesti Corvinus Egyetemen (BCE) 2006 
óta az üzleti karrierre készülő, közgazdász 
pálya iránt érdeklődők a bolognai rendszer-
ben induló alapképzéseinkre adhatják be 
jelentkezésüket. Az elért rangsorpozícióink-
nak, valamint nemzetközi elismertségünknek 
köszönhetően mindegyik szakunkra sokszo-
ros – átlagosan hétszeres – a túljelentkezés. 
Természetesen a bolognai rendszer keretében 
számos mesterszakot is indítunk. Az MA/MSc  
programokra nemcsak friss diplomásokat, 
hanem az üzleti élet világában jártas érdeklő-
dőket is várunk. Programjainkat nappali, esti 
és esetenként levelező tagozaton is indítjuk. 
Sok évtizedes oktatói és szakmai tapasztalat 
áll a hátunk mögött. Reményeink szerint vég-
zett hallgatóink olyan elmélyült elméleti és 
magas szintű gyakorlati ismeretek birtokába 
jutnak, amelyek a későbbiekben alkalmassá  
teszik őket a gazdaság és a közszféra külön-
böző területein vezetői pozíciók betöltésére. 
Akik pedig tudományos pályát szeretnének 
választani, a doktori képzésben folytathatják 
tanulmányaikat.

Az üzleti világ viharos gyorsasággal globalizá-
lódik. Éppen ezért képzéseinkkel hallgatóin-
kat nemcsak a hazai üzleti karrierre készítjük 
fel, hanem a nemzetközi üzleti életben való 
helytállásra is. A nálunk végzett hallgatók 
képesek arra, hogy akár itthon vagy bárhol  
a világban a nemzetközi sztenderdeknek  
megfelelően végezzék munkájukat. Mi nem-
csak nyelveket tanítunk, hanem bizonyos 
tárgyakat idegen nyelven is oktatunk. Több 
neves külföldi egyetemmel kettősdiploma 
szerződésünk van. A legjobb egyetemekkel, 
üzleti iskolákkal állunk kapcsolatban, amelyek  
hallgatócserék keretében külföldi tanulmányi 
lehetőséget biztosítanak hallgatóink számára. 
Az Erasmus és a PIM, valamint a bilaterális 
csereprogramoknak köszönhetően évente 
kb. 350 hallgatónk tölthet el egy szemesztert 
120 európai, illetve tengerentúli felsőoktatási 
partnerintézményünk valamelyikében. Tagjai 
vagyunk a CEMS-nek, amely a legkiválóbb 
üzleti iskolák globális szövetsége. A CEMS-nek 
minden országból csak egy intézmény lehet  
a tagja. Büszkék vagyunk arra, hogy Magyar-
országot a BCE képviseli ebben az elit klubban 
1996 óta. A CEMS mesterdiploma, a Master in 
International Management, a Financial Times 
üzleti képzések rangsorában évek óta az első 
helyek valamelyikén szerepel.

Egyetemünk 2016 szeptemberétől már 
Székesfehérváron, az egyetem Duális  

Kedves Leendő Hallgatónk!



5Képzési Centrumában várja a képzéseink iránt 
érdeklődő hallgatókat. 2022 őszén is 3 alapszak-
kal és 1 mesterszakkal indítja képzéseit, amelyek 
megkülönböztető tényezője, hogy minden szak 
duális képzési formában is elérhető. Induló  
szakok Székesfehérváron a gazdálkodási és  
menedzsment (BSc), a pénzügy és számvitel 
(BSc), a turizmus-vendéglátás (BSc), valamint  
a sportközgazdász (MSc) mesterképzés. A duális 
képzés a Budapesti képzési helyen két mesterszak 
esetében érhető el, az ellátásilánc-menedzsment 
(MSc), valamint a számvitel (MSc) szakoknál. 

A fent említett képzések keretében több mint  
30 duális partner számos különböző pozíciót 
kínál a hallgatóknak, akik a tanulás mellett  
a munkaerőpiacon is képesek megállni a helyüket.

A duális képzésben részt vevő hallgatók a diplomá- 
juk mellett közvetlen kapcsolatba kerülhetnek 
versenyképes vállalatokkal, és kiemelkedő 

szakmai gyakorlatra is szert tehetnek,  
mind az alap-, mind a mesterképzés esetében.

A Duális Képzési Centrum specialitása, hogy  
a gazdasági szereplők Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város iránti elkötelezettsége és együtt- 
működésre való nyitottsága lehetővé teszi, hogy 
az itteni hagyományos és duális képzések alulról 
szerveződve, valóban a helyi igényekre reagálva 
fejlődjenek – így jobban össze tud kapcsolódni  
a tudomány elefántcsonttornya a gyakorlattal,  
az üzleti világgal. 

Ha eldöntötte, hogy tényleg gazdasági szakember  
szeretne lenni, és nemcsak diplomát, hanem  
tudást és hozzá kapcsolódó szakmai tapasztalatot  
is akar szerezni, akkor jelentkezzen a Székesfe-
hérvári Campusunk duális képzéseire!  
A választásnál vegye figyelembe, hogy a már  
itt tanuló diáktársak jó közösséggel és aktív 
diákszervezettel várják!

Reméljük,  
hogy a Corvinuson  
köszönthetjük! 

Üdvözlettel:

DR. SZÁNTÓ  
RICHÁRD
alapképzésekért  
felelős dékán

DR. ŐSZ RITA
Székesfehérvári Campus 

akadémiai ügyekért felelős 
rektori megbízott

DR. HABIS 
HELGA
mesterképzésekért 
felelős dékán
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A képzés során a hallgató az egyetemi képzés mellett a duális partnernél munka- 
viszonyban áll, folyamatos szakmai gyakorlatot szerez és fizetésben is részesül.  
A képzés a vállalat és az egyetem által közösen elfogadott tanrendre épül,  
kijelölt vállalati mentorral. A program része a kidolgozott vállalati értékelés, amely  
összhangban áll az egyetem értékelésével. A gyakorlati képzési terv épít a különböző  
tantervekre a hallgató tudásának, készségeinek, kompetenciáinak félévről félévre 
való felépülésére, ami folyamatosan fejlődő gyakorlati képzést jelent  
a hallgatóknak. 

Részei az elméleti ismeretek gyarapítása, a tapasztalatok bővítését célzó  
gyakorlatok (önálló projektfeladatok) és olyan kompetencia- és készségfejlesztések,  
mint a vezetői készég vagy a kommunikációs gyakorlat.

A duális képzés 
felépítése

A duális képzés előnyei

|	többéves, releváns 
munkatapasztalat 

|	fizetés (havonta legalább  
a minimálbér 65%-a) 

|	céges szakmai képzések, 
tréningek 

|	munkavállalói kompetenciák 

|	tanulmányok alatt előrelépési 
lehetőség cégen belül 

|	szakmai tapasztalatról  
tanúsító „duális oklevél” 
megszerzése 

|	képzés után a cégen  
belül elhelyezkedési  
lehetőség
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Párhuzamos oktatás és gyakorlat

A szorgalmi időszakban az elméleti kurzust az egyetemen látogatja a hallgató,  
a duális tárgyhoz kapcsolódó gyakorlati kurzus oktatása a vállalatnál történik.  
Mindezt több hét vállalati képzés követi.

A vállalati képzés az egyetemi elméleti kurzus tematikájához igazodik.

A duális képzésben tanult tárgy az egyetemen és a vállalatnál elsajátított ismeretek  
közös ellenőrzésével és értékelésével zárul a tantárgyi adatlapon meghatározott módon.

HETI 3 NAP
egyetemi  
képzési nap  
a szorgalmi  
időszakban

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐK
FEBRUÁR 15. Általános felvételi 
eljárás (a felvi.hu-n nem kell [nem is 
lehet] a duális képzést megjelölni)

LEGKÉSŐBB JÚLIUS ELSŐ HETE**  

Lehetőség a felvi.hu-n megjelölt  
intézményi sorrend módosítására

AUGUSZTUS UTOLSÓ HETE  
Vállalati pótfelvételi eljárás  

(a szabadon maradt pozíciók  
függvényében)

* de legkésőbb a felvételi sorrend módosítási határidőig
** pontos dátum a felvi.hu-n található

JÚLIUS VÉGE**  
Ponthatárok, eredmények 
kihirdetése

LEGKÉSŐBB JÚNIUS 30. A duális  
partnercég értesíti a hallgatót és az egyete-
met a kiválasztási eljárás eredményéről

LEGKÉSŐBB MÁJUS VÉGÉIG* Vállalati 
jelentkezés: a meghirdetett időpontban  

és formában; a kiválasztási időszakot  
és rendszert a vállalati partner alakítja ki  

és egyezteti le a jelentkezőkkel

HETI 2 NAP
a vállalatnál  
(a szorgalmi időszakban)

+ egybefüggő vállalati  
időszakok, összesen 
105 NAP/ÉV

SZÉKESFEHÉRVÁR BUDAPEST

A
LA

PK
ÉP

ZÉ
S Gazdálkodási  

és menedzsment 

Pénzügy és számvitel 

Turizmus-vendéglátás 

M
ES

TE
RK

ÉP
ZÉ

S Ellátásilánc- 
menedzsment 

Számvitel 

Sportközgazdász 

1 3 5
642
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A duális partnerek 
telephelyei

GYŐR ESZTERGOM

BUDAPEST

ALSÓNÉMEDI

SÁRSZENTMIHÁLY

TATABÁNYA

SZÉKESFEHÉRVÁR

TAB

KŐSZÁRHEGY

BICSKE

ZALAEGERSZEG

SÁRVÁR

Budapest
| Accor-Pannonia Hotels Zrt. | Best Western  
Plus Lakeside Hotel (Medius Tours Szolgáltató Kft.)  
| Budapest Brand Nonprofit Zrt. | Budapesti Honvéd Sportegyesület  
| Continental Group | Corvex Üzleti Megoldások Zrt. | Deloitte Könyvvizsgáló  
és Tanácsadó Kft. | Ekol Logistics Kft. | Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.  
| GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. | HUMDA Magyar Autó-Motorsport és  
Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. | Írisz Office Könyvelő, Adótanácsadó  
és Szolgáltató Zrt. | KPMG Hungária Kft. | Magyar Kajak-Kenu Szövetség  
| Magyar Kézilabda Szövetség | Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség  
| Magyar Röplabda Szövetség | Motiment Kft. | Országos Mentőszolgálat  
| Praktiker Építési- és Barkácspiacok Magyarország Kft. | PricewaterhouseCoopers  
Könyvvizsgáló Kft. | Robert Bosch Kft. | Takarékbank Zrt. | The Path Sports  
Management (HPB Sportmanagement Kft.) | Trans-Sped Logisztikai Szolgáltató  
Központ Kft. | Újpest FC | Waberer’s International Nyrt.
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DEBRECEN

SZOLNOK

Kőszárhegy
| Simon Plastics Kft.

Sárszentmihály
| Masterplast Nyrt.

Sárvár
| Flextronics International Kft.

Székesfehérvár
| Alba Regia Atlétikai Klub  
| Alba Regia Sport Club | Alba Volán  
Sportclub Öttusa Szakosztály  
| Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.  
| A-SET Ingatlanhasznosító Kft. | Emerson 
Process Management Magyarország Kft.  
| Hydro Fehérvár AV19 | Harman Becker 
Gépkocsirendszer Gyártó Kft. | Hotel Magyar 
Király (Balance-99’ Zrt.) | Howmet-Köfém  
Székesfehérvári Könnyűfémmű Kft.  
| Köfém Sport Club | Kyndryl Hungary Kft.  
| Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala | Székesfehérvár  
Városgondnoksága Kft. | Székesfehérvári  
Közösségi és Kulturális Központ  
| Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú  
Nonprofit Kft. | Videoton Holding Zrt.  
| XOMOX Magyarország Kft.

Tab
| Flextronics International Kft.

Tatabánya
| Grundfos Magyarország Gyártó Kft. 
| OTTO FUCHS Hungary Kft.

Zalaegerszeg
| Flextronics International Kft.

Alsónémedi
| Penny Market Kft.

Bicske
| SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

Debrecen
| Trans-Sped Logisztikai  
Szolgáltató Központ Kft.

Esztergom
| Tyco Electronics Hungary Termelő Kft.

Győr
| ETO Futball Sportszervező és  
Szolgáltató Kft.
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Közösség

Ha nemcsak betagozódni szeretnél egy meglévő társaságba, hanem alakítani is azt,  
hatással lenni az egyetemedre, hagyományokat teremteni egy családias és  
összetartó közegben, akkor ne keress tovább: a BCE Székesfehérvári Campusa  
a Te ideális választásod! Nálunk nem csupán az épület minden igényt kielégítő,  
de a hozzáállás, a közösségépítő erők és a légkör is. 

Az újdonság minden izgalmát vegyítjük számodra a Corvinus Egyetem tanárainak 
évek óta stabilan bizonyító tapasztalatával és megbízhatóságával.

Szolgáltatások

|	tanulószoba
|	TV szoba, közös helyiség
|	egy akadálymentes szoba, 
|	szobánként vezetékes  

internetcsatlakozási lehetőség, 
|	WIFI, 
|	konditerem és sporteszközök, 
|	kültéri kondipark, 
|	felszerelt konyha (tűzhely, sütő, mikró,  

kávéfőző, szendvicssütő), 
|	gépesített mosókonyha (mosógépek, szárítógép)

Bár Székesfehérvár dinamikusan fejlődik, és egyre inkább felzárkózik  
a budapesti sztenderdekhez, ez szerencsére az ingatlanárakra nem igaz.  
Ha szívesebben laknál albérletben vagy a saját lakásodban,  
ezt jóval kedvezőbb piaci viszonyok között teheted meg Székesfehérváron.

Kollégium és lakhatás

A királyok városában ki sem kell mozdulnod  
a Campusról órára menet, hiszen frissen 
felújított, légkondicionált, saját fürdőszobával 
ellátott, kétágyas kollégiumi szobáinkban  
56 fő részére biztosítunk szálláslehetőséget.

További információk:
uni-corvinus.hu/szekesfehervar
facebook.com/bceszekesfehervar

Székesfehérvári 
Campus
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BCE HÖK

Hallgatói Önkormányzat

A BCE HÖK Székesfehérvári Diviziójának 
tagjai a Campus életének formálásában 
játszanak szerepet. Az érdekképviselettől  
az oktatási ügyek kezelésén át különböző 
szakmacsoportban tevékenykednek.  
Az egyetemi tanulmányok során megszer-
zett tudást a szervezeten belül azonnal ki is  
próbálhatja minden hallgató, aki csatlakozik  
a divízióhoz. Ilyen például a rendezvény-
szervezés, Sales, Human Resources,  
illetve a kommunikáció. Minden munka- 
csoportban komoly szakmai tapasztalatra 
és komoly kapcsolati tőkére tehetnek  
szert a tagok, ami előnyt jelenthet  
majd a munkaerőpiacon.

SG

Studium Generale

Az SG a Budapesti Corvinus Egyetem  
hivatalos ingyenes érettségi felkészítője.  
150 tagunkkal készítik fel a középiskolásokat  
matematikából, történelemből és közgaz-
daságtanból. Ezen kívül nyáron és tavasszal 
tábort szerveznek, ahol a tanulás mellett 
változatos programokkal várják a leendő 
hallgatókat. Az SG-ben a tanuláson túl  
a hallgatóknak lehetőségük van kipróbálni 
magukat a HR és az IT területén, mintha 
egy mini cégnél lennének.

ÉLET
Hallgatói



Kedves Ifjú barátom!

Egyetemet, várost, jövőt választasz idén magadnak: ponthatárokkal és szlogenekkel, ajánlatokkal 
és hirdetésekkel találkozol mindenhol, a stabil fogódzkodó ezek között pedig kevés ahhoz képest, 
mekkora jelentősége van annak a bizonyos felvi.hu-s sorrendnek. Székesfehérváron régóta 
dolgozunk azon, hogy a bizonytalanságokat megszüntessük számodra, elvárások helyett lehető-
ségek várjanak, a kapunyitási pánikot pedig magabiztos bevonulásra cseréljük számodra.

Mivel az ambícióid megvalósításához kell a stabil tudás és az ezt igazoló diploma, ami bárhol a vilá-
gon megállja a helyét, többek közt a Budapesti Corvinus Egyetemmel léptünk együttműködésre.  
A statisztikákat nézve, a corvinusos hallgatókkal beszélgetve és a piaci szereplőkkel – tehát leendő  
munkáltatóiddal – folytatott tárgyalásaimat felidézve nyugodtan mondhatom: a Corvinuson  
kapott tudással és diplomával garanciát kapsz arra, hogy fényes karrier várjon Téged. Ezért persze 
Neked is keményen kell dolgoznod, de mi Székesfehérváron abban hiszünk, hogy a teljesítményt 
motiválni és jutalmazni kell, tehát a kiváló tanulmányi eredményeidet a város saját ösztöndíjaival 
fogjuk díjazni, hiszen ha a lehető legjobbat várjuk, akkor a lehető legjobbat is kell adjuk. 

Az is fontos, hogy a legmodernebb, legjobban felszerelt és legszebb egyetemi campuson 
tanulhass, ezért építettünk és felszereltünk számodra egy pontosan ilyen környezetet, 
kollégiummal, könyvtárral, edzőteremmel és egy óriási parkkal. Mindez csak az egyetemis-
táké, tehát csak arra várnak, hogy Te is birtokba vedd őket! 

A fenti tények mellett a következő időszak azonban korántsem csak a tanulásról,  
a kötelességről fog szólni. Az egyetemista éveket a közösségi élmények, a bulik, a sulin 
kívüli programok, vagyis az önállóság igazi megélése teszi teljessé. Annak érdekében, hogy 
ezt igazán megtapasztalhasd, létrehoztuk a Petőfi Kultúrtanszéket valódi belvárosi bulitá-
maszpontként, minden évben programok sorozatát szervezzük a város egyetemistáinak  
a gólyabáltól a networkinget szolgáló konferenciákig, szinte minden városrészbe telepítet-
tünk ingyenes sportpályát, és persze ott vannak Székesfehérvár egyedi kincsei a színháztól 
a sportmeccseken át a sóstói természetvédelmi terület kalandjaiig.

A nagy függetlenséghez persze nagy felelősség is társul, tudnod kell gazdálkodni az időddel, az anya- 
giakkal, és fel kell készülnöd a karrieredre. Székesfehérváron ezt a három kihívást egy csapásra 
megoldottuk Neked: ez a város a duális képzés fellegvára, az országban nincs máshol olyan szerte-
ágazó és kiforrott duális képzési rendszer, mint nálunk. Ennek a lényege, hogy az egyetem mellett 
egy általad választott helyen és fix munkaidőben dolgozol is, ezért fizetést kapsz, tehát a nagy- 
betűs életet nemcsak diplomával, hanem három év szakmai tapasztalattal is kezded. Munka- 
helyként számtalan globális vagy épp hazai cég közül választhatsz. Büszkén  
mondhatom, hogy Fehérváron működik Magyarország egyik legfejlettebb,  
legerősebb és legsokfélébb gazdasága, ezért szinte kizárt, hogy nálunk  
ne találd meg az ambícióidnak megfelelő képzést és munkahelyet. 

Mindezt Neked is építettük az elmúlt években, és most  
eljött az ideje, hogy megragadd a lehetőségeket,  
amiket Székesfehérvár kínál számodra! Találkozzunk  
szeptemberben a Corvinus Székesfehérvári Campusán!

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS 
Székesfehérvár polgármestere
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A gazdálkodási és menedzsment alapszakon 
olyan széles körű társadalomtudományi  
tájékozottsággal, komplex gondolkodásmód-
dal és magasfokú alkalmazkodóképességgel 
rendelkező, nyitott, etikus és felelős szakembe-
reket képzünk, akik szakmai kiválóságuknak 
köszönhetően a hazai és a nemzetközi munka- 
erőpiacon egyaránt megállják a helyüket,  
és a leendő munkaadójuk szervezetének érték-
teremtésében aktívan részt vesznek. 

A 2021-től nemzetközi trendek és munkáltatói 
igények mentén megújult tantervünk nagy 
hangsúlyt fektet a gyakorlatias, alkalmazható 
tudás megszerzésére. Emellett célunk, hogy 
végzettjeink magabiztos kommunikációs,  
csoportmunka, adatelemzési, komplex és kritikai  
gondolkodási, illetve problémamegoldási  
képességekkel rendelkezzenek. 

Nem kell érettségi után elköteleződni egy  
konkrét menedzsment szakterület mellett, 
hiszen hallgatóink az erős gazdálkodástudo-
mányi alapozás – adatelemzési, menedzsment, 
számviteli és pénzügyi, stratégiai és tervezési, 
vállalkozási és projektmenedzsment  
ismeretek – megszerzését követően speciali- 
zációt választhatnak.

Székesfehérvári képzéseink

INDULÓ 
KÉPZÉSEINKÉRT 
KERESSÉTEK FEL 
A FELVI.HU-T 
ÉS AZ EGYETEM 
HONLAPJÁT!

GAZDÁLKODÁSI ÉS  
MENEDZSMENT (BSC)
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„Szakmai tapasztalat és jövedelem-
szerzés helyben. Ráadásul a diploma 
megszerzése előtt! Én ezért 
döntöttem a duális képzés mellett.”
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A Budapesten és Székesfehérváron  
egyaránt induló képzésünk fő célja, 
hogy olyan ismeretekkel és képessé- 
gekkel vértezze fel a hallgatóinkat,  
amelyek segítségével képesek lesznek  
a folyamatosan változó gazdasági/üzleti  
környezet kihívásainak megfelelni. 

Hallgatóink korszerű tudást szereznek közgazdaság- 
tanból, különös tekintettel a pénzügyi és számviteli  
kérdésekre, megismerik a nemzetközi pénzügyi világot,  
a vállalat általános és pénzügyi-számviteli gazdálkodásának alapel-
veit, ezen belül a pénzügyi piacok és vállalati pénzügyi döntések alapjait. 
Hallgatóink – sikeres tanulmányaik után – szilárd elméleti és gyakorlati ismeretek-
kel fognak rendelkezni a számvitel szabályozásáról, a vállalkozások adózásáról, annak informatikai 
támogatásáról is. Az oktatás gyakorlat alapú, hallgatóink valós példákon keresztül ismerhetik meg 
választott szakterületüket.

A képzés Székesfehérváron a számvitel specializációval indul. A specializáción végzett hallgatóknak 
nem lesz gondja azzal, hogy a számviteli szolgáltatással foglalkozó cégeknél nekik tetsző munkát  
és hivatást találjanak. Várni fogják őket a könyvvizsgáló cégek, a különféle méretű vállalkozások  
számviteli és pénzügyi osztályai, a nagy szolgáltatóközpontok, a pénzügyi szféra szereplői, de akár  
az államháztartás intézményeinél és a non-profit szervezeteknél is elhelyezkednek.

PÉNZÜGY ÉS  
SZÁMVITEL (BSC)

„Tudtam, hogy a Corvinus az ország egyik legjobb 
gazdasági egyeteme, így nem is volt kérdés, 
hogy itt a pénzügy és számvitel szakot válasszam. 
Nagy dilemmát okozott viszont az, hogy Budapestet 
válasszam mint nagyvárost, vagy maradjak 
az otthon közelségében, Székesfehérváron. 
A mérleg oldalát egyértelműen a duális 
képzés billentette Székesfehérvár felé. 
A duális partnerszervezetek közül 
a Praktikerre esett a választásom, 
mert nagyon sokat olvastam 
róla, és családias légkört 
hirdettek.”

KONCZ ÁKOS

TANULMÁNYAIK MESTERSZINTŰ FOLYTATÁSÁRA ÉS  

BIZTATJUK ŐKET, HOGY CÉLKÉNT A MESTER- 

KÉPZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT TŰZZÉK KI, AZONBAN  

MÁR AZ ALAPDIPLOMA IS JÓ ALAPOT AD AHHOZ,  

HOGY ÉRDEKLŐDÉSÜKNEK MEGFELELŐ KARRIERT  

VÁLASSZANAK, LEGYEN EZ AKÁR A KIS- VAGY  

NAGYVÁLLALATI SZEKTOR, ÉS A PÉNZÜGYI VILÁG IS  

SZÁMOS AJÁNLATTAL FOGJA VÁRNI ŐKET.

FELKÉSZÍTJ ÜK
A hallgatókat



15

A szakon célunk olyan közgazdászok képzése, 
akik projektvezetőként, középvezetőként 
képesek a turisztikai vállalkozások és térségek 
menedzselésére, irányítására, a legújabb mód-
szerekkel elemzik és értik a piacot, fenntartható 
szemléletben kezelik a turisztikai vállalkozáso-
kat és térségeket, ehhez vonzó, élményt biztosító 
kínálatot képesek kialakítani. Végzett hallgató-
ink biztonsággal használják a digitális marketing 
technikákat, gyakorlottak a projektmunkában, 
és nemzetközi környezetben is versenyképes 
diplomával és tudással rendelkeznek. 

Hallgatóink a speciális, gyakorlatorientált  
tudást a rendezvényszervezés területén  
szerezhetik meg. A Corvinus Egyetem  
legnagyobb erősségeinek számító menedzsment-  
és marketingkompetenciák mellett a turisztikai 
vállalkozásokkal és térségekkel kapcsolatos 
specializált ismereteket is megszerzik, tudásuk 
mind a stratégiai, mind az operatív munkában 
jól kamatoztatható. 

Mindezt a projektszemléletet erősítő gyakor-
lat-központú oktatás támogatja, amely során a 
hallgatók éles projektekben szerezhetnek valós 
tapasztalatot a hazai turisztikai szakma képvise-
lőivel való együttműködések révén.
Továbbá előny az, hogy a BCE egyedülállóan 
széles nemzetközi hálózata értékes lehető-
ségeket teremt a nemzetközi tapasztalatok 
megszerzésére.

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS  
(BSC)

„Azoknak ajánlom a duális képzést, akik szeretnének a tanulás 
mellett gyakorlati tapasztalatot is szerezni, szeretnének 
idegen nyelveket gyakorolni és emellett pénzt is keresni. 
Gyakornokok vagyunk, de ennek ellenére front office-ban 
és back office-ban is dolgozhatunk, tehát turistákat is 
informálhatunk, ugyanakkor háttérmunkákat is elvégzünk,
mert megbíznak bennünk.”

FELKÉSZÍTJ ÜK

M
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Érdekel a sport és az üzlet kapcsolata? Olyan gazdasági képzést keresel, amiben mindkettőről  
valódi tudást szerezhetsz? Jelentkezz a Budapesti Corvinus Egyetem duális formában is induló  
sportközgazdász képzésére!

A szak célja olyan sportközgazdászok képzése, akik akadémiai tudásukkal, üzleti ismereteikkel képesek 
az európai és a hazai sportélet területein, valamint bárhol a világon önálló kreatív közgazdász  
szemléletű gondolkodásra. A képzést azoknak ajánljuk, akiknek szenvedélyük a sport, sportközgazdász- 
ként tenni, dolgozni szeretnének a magyar sportért akár itthon, akár nemzetközi környezetben,  
továbbá gazdasági érdeklődéssel, szemlélettel rendelkeznek.

További célunk, hogy végzett hallgatóink a magas szintű sportközgazdászi  
elméleti, valamint gyakorlati tudás és képességek birtokában  
alkalmasak legyenek a hazai és nemzetközi gazdasági  
és sportélet különböző területein közép- és felsővezetői  
feladatok ellátására. Szakmai tantárgyaink között  
szerepel A sport üzleti kérdései, a Sportágak  
gazdaságtana, a Létesítménymenedzsment,  
a Diplomácia-sportdiplomácia, a Sport- 
rendezvények gazdaságtana, a Nemzetközi  
sportrendezvények aktuális kérdése,  
a Sportmarketing-média vagy a Sport  
és közbeszerzési jog.

SPORTKÖZGAZDÁSZ  
(MSC)

„A duális képzés olyan lehetőséget nyújt, amivel az egyetem mellett jelentős 
szakmai tapasztalatot és olyan kapcsolati tőkét lehet kialakítani, amivel 
a jövőben jóval könnyebben helyezkedhetünk el, vagy a saját duális helyünk 
kínál állást – akár már a képzés során. Ezen felül sokkal gyakorlatorientáltabban 
ismerhetjük meg a sportszakmát, a marketing, a pénzügy és az üzemeltetés 
területeit.”
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ÁLLNAK A SPORTVÁLLALATOK? M
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A LEGFŐBB SPORTGAZDASÁGI T
RENDEK?  
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Az ellátásilánc-menedzsment mesterszakra elsősorban azokat a hallgatókat várjuk,  
akik szeretnek rendszerekben, folyamatokban gondolkodni, nem okoz nekik gondot  
a matematika és az angol nyelv használata, és előnyben részesítik a gyakorlatias  
dolgok tanulását kisebb csoportban, családiasabb hangulatban. 

A képzés során az első félévekben hallgatott tárgyak között találhatóak az álta- 
lános gazdasági ismereteket bővítő kurzusok (alapozó tárgyak), mint pl.  
Számviteli beszámolók, Haladó vállalati pénzügy, Gazdasági szerződések joga.

A szakmai törzstárgyak vezetik be a hallgatókat az ellátásilánc-menedzsment  
mélyebb ismeretköreibe. Ennek keretében megismerkednek a beszerzés és a disztribúció,  
a logisztikai szolgáltatások, a termelés- és szolgáltatásmenedzsment, valamint  
az ellátási láncban együttműködő vállalatok teljesítménymérésének alapkérdéseivel. 

A képzés különlegességét adják a harmadik és negyedik félévben oktatott, a már meglévő,  
alapvető pénzügyi, logisztikai és termelési ismeretekre is építkező, speciális szakismereti tárgyak,  
mint például a Logisztikai controlling és a Lean menedzsment. 

Diákjaink látókörét az átfogó ellátásilánc-menedzsment, a logisztikai teljesítmény és annak pénzügyi vonat-
kozásai, valamint a magyar logisztikai felsőoktatásban egyedülálló Logisztikai jog ismeretköreivel bővítjük.

A képzés biztosítja hallgatóink számára a Corvinus mesterképzések kiemelkedően magas színvonalát.

  14 duális partnerünk kínál munkalehetőséget  
az egyetemi képzésen belül, Székesfehérváron, 
Győrött és Budapesten.

|  Kis létszámú szak, így megvalósulhat a valódi 
mentor-hallgató kapcsolat.

|  A képzés duális formában Magyarországon  
egyedül a Corvinuson érhető el.

|  A szak által egy sportgazdasági szakmai  
közösség is épül – minden év elején nemzet-
közi sportgazdasági konferenciát és minden 
évben szakmai kirándulásokat szervezünk.  
A képzés a Corvinus Egyetem székesfehérvári 
képzési helyén valósul meg, ahol az infra-
struktúra új, a kollégiumi elhelyezés magas 
színvonalú, kényelmes és igényes.

|  A szak oktatói hazai szinten is kiemelkedő 
kutatási és gyakorlati tapasztalatokkal  
rendelkeznek. Tárgyaink oktatásában mind 
tartalmilag, mind a helyszínekben aktív  
szereplők duális partnereink. Így a tanórák 
például az Alba Regia Sportcsarnokban, a MOL  
Aréna Sóstóban, a Groupama Arénában, a Duna  
Arénában, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
központjában vagy a Budapesti Honvéd SE 
sportlétesítményeiben valósulnak meg.

|  Vendégelőadóink a sportgazdaság területén  
kiemelkedő szakemberek, vezetők, pl. Orosz 
Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója.

|  Hallgatóink között olyan jelenleg még aktív  
sportolók is vannak, akik tudatosan építik 
sportpályafutásuk utáni életüket.

ELLÁTÁSILÁNC-MENEDZSMENT (MSC)

„A képzésre való jelentkezésnél nem volt kérdés, hogy duális hallgatóként 
szeretném teljesíteni a szakot. Amit az egyetemen hallasz és tanulsz, 
azt a munkahelyen közelről megtapasztalod. Olyan tudásra tehetsz szert, 
amely a későbbiekben megkönnyítheti a munkaerőpiacon való elhelyezkedést 
és karrierépítés szempontjából sem utolsó. Nem mondom melós, de ha kicsit 
is elhivatott vagy a szakma iránt, akkor kihívásokban gazdag két év elé nézel.”

Budapesti képzéseink

Miben egyedülálló sportközgazdász képzésünk?

KOVÁCS JÓZSEF
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Célunk olyan szakemberek képzése, akik a nemzet- 
közi összehasonlításban versenyképes, korszerű 
és stabil elméleti tudás mellett kézzelfogható 
gyakorlati ismeretanyagok birtokában vannak. 

Tantárgyi kínálatunkban megjelenik többek 
között a nemzetközi számviteli beszámolási 
rendszerekkel kapcsolatos ismeretanyag, az elmé- 
leti hátteret a gyakorlattal ötvöző naprakész 
adóelméleti/adózási kérdések feldolgozása,  
a könyvvizsgálat általános kérdései, a vezetői 
számvitel stratégiai kérdései (Haladó  
vezetői számvitel, Stratégiai vezetői számvitel) 
vagy a gazdálkodó szervezetek működési  
rendjének vizsgálatára fókuszáló Pénzügyi 
kontrolling.

SZÁMVITEL  
(MSC)

„Azért választottam a duális képzést, mert felelős, emberközpontú, 
és szakmailag olyan lehetőséget adott számomra, ami az egyetemi 
tanulmányaimat tökéletesen kiegészíti. Az emberközpontúság azért volt 
fontos számomra, mert a duális képzés megköveteli, hogy a vállalat is 
rugalmas legyen, ne csak az egyetem. Így a szorgalmi időszakokban 
és a vizsgaidőszakokban úgy adjon nekünk feladatokat, hogy az igazodjon 
a tanulmányainkhoz.”

SZÁMVITELI ÉS KÖNYVVIZSGÁLATI  

ESETTANULMÁNYOK, PÉNZÜGYI KONTROLLING, 

SZÁMVITEL ELMÉLET ÉS KUTATÁS, SZÁMVITEL  

SZABÁLYOZÁS KURZUSOKKAL A CÉLUNK  

A PROBLÉMAMEGOLDÁSI KÉSZSÉG ERŐSÍTÉSE,  

ÉPÍTVE A MEGSZERZETT ISMERETANYAGRA,  

EGYÉNILEG ÉS CSOPORTBAN EGYARÁNT.

AZ ESET- 
TANULMÁNYOK  
MEGOLDÁSAIRA  
ÉPÜLŐ

ZA
N

Ó
C

Z 
A

N
ET

T



A duális partnerek  
bemutatkozása
Alba Regia 

Atlétikai Klub

SPORTKÖZGAZDÁSZ (MSC) 
SZÉKESFEHÉRVÁR 

A székesfehérvári Alba Regia Atlétikai 
Klub több mint 20 éve stabilan működő, 
nonprofit, közhasznú egyesület. 2009 óta 
kiemelt utánpótlás központ, jelenleg  
az ország egyetlen utánpótlás akadémiája. 
A sportág összes szakágában minőségi 
képzést nyújt. Biztos pénzügyi háttérrel, 
Magyarország egyik legjobb infrastruktú-
rájával rendelkezik.

Feladataink
|	felnőtt élversenyzők számának  

növelése 
|	saját nevelésű tanítványaink  

Fehérváron tartása, együttműködés  
a helyi felsőoktatási intézményekkel 

|	fejlesztések az infrastruktúrában 
|	forrásnövelés 
|	pályázatok (EU-s, hazai) 
|	létesítményhasznosítási tevékenység 

bővítése
|	új támogatók bevonása 
|	a menedzsment megerősítése

Miért érdemes jelentkezned?
|	hosszú távú befektetés a jövődbe 
|	valódi tapasztalat, támogató  

környezet 
|	tanulás és sport maximális 

összeegyeztetése 
|	személyi juttatás a képzés teljes idejére 
|	segítség a szakdolgozatod megírásában

Elérhetőségeink
arakatletika.hu/corvinus
arak@arakatletika.hu 

Alba Regia Sport Club

SPORTKÖZGAZDÁSZ (MSC)  
GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT (BSC)
SZÉKESFEHÉRVÁR 

A hozzánk jelentkező hallgató számára magas  
színvonalú képzést biztosítunk, tapasztalt és  
széles körű ismeretekkel rendelkező kollégáink  
vezetésével. Az iskolában megszerzett tudást  
a hallgató nálunk átültetheti a gyakorlatba és  
egyesületi körülmények között hasznosíthatja.  
Az egyesülettel megkötött hallgatói munka- 
szerződés értelmében a képzés alatt hallgatói  
munkadíjat biztosítunk. Egyesületünk kiváló refe- 
rencia a sportszektorban elhelyezkedni kívánók  
számára. Az Alba Fehérvár kosárlabda csapata  
rendszeres résztvevője nemzetközi megmérette- 
téseknek, így a nemzetközi mérkőzések világába  
is bepillantást nyerhet a duális hallgató.

Mi szükséges a jelentkezéshez?
|	önéletrajz 
|	motivációs levél magyarul és angolul 
|	alapdiploma és index másolata

A jelentkezés módja
|	E-mailben a titkarsag@albafehervar.hu  

címen. 
|	A jelentkezések beérkezését követően min- 

den pályázót értesítünk. A kiválasztottak  
rátermettségéről egy személyes interjú  
keretén belül is szeretnénk meggyőződni.

Mik az elvárásaink  
a jelentkezővel szemben?
|	legyen elkötelezett és teljesítsen  

a legjobb tudása szerint 
|	legyen türelmes és rugalmas 
|	legyen nyitott és érdeklődő 
|	vegyen részt aktívan a napi operatív  

munkában 
|	ne féljen kérdezni, ha a kiadott feladatban  

elakad
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Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály 

SPORTKÖZGAZDÁSZ (MSC) SZÉKESFEHÉRVÁR 

A Volán Fehérvár Magyarország egyik legnagyobb és legsikeresebb öttusa szakosztálya. 
Több mint 200 igazolt versenyzővel rendelkezünk, és a felnőtt állományunkba tartozik 
Kovács Sarolta és Demeter Bence, napjaink legsikeresebb versenyzői és olimpiai esélyesei.  
A munkád sportolóink életének gazdasági támogatását jelentené. Nagy beruházások  
zajlanak, melyekhez közbeszerzési eljárás is társul, így részt vehetnél sportlétesítmény 
innovációs feladatokban. Emellett szinte minden évben rendezünk nemzetközi versenyt, 
így annak a lebonyolításában is segédkezhetnél. A munka nagyon rugalmas, így biztosan 
segíthetünk, hogy az érdeklődésednek megfelelően alakítsuk a feladataidat. A munkavégzés 
Székesfehérváron a Börgöndi út 14. alatt, a Volán Öttusa telep irodájában zajlik,  
az idejutáshoz utazási támogatást biztosítunk buszbérlet formájában. Reméljük, hogy  
jobban megismerhetjük egymást, és Te is részese lehetsz a sikersztorinknak.

A jelentkezés módja
|	Az ottusa@albavolansc.hu  

e-mail címen „duális képzés”  
tárggyal. A levélhez, kérjük,  
küldd el az önéletrajzodat és  
egy motivációs levelet! 

Elérhetőségeink
|	ottusa@albavolansc.hu
|	+36 22/538-773
|	volanfehervarottusa.com
|	facebook: volanfehervar

Best Western Plus Lakeside Hotel 

(Medius Tours Szolgáltató Kft.) 

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS (BSC) SZÉKESFEHÉRVÁR 

A Székesfehérváron újonnan nyílt négycsillagos szállodánk kiváló helyszín  
nemcsak a vendégek, de a tapasztalni vágyó corvinusos hallgató számára is.  
A modern stílusú 86 szobás szálloda, valamint három multifunkcionális  
konferenciatermünk kiválóan alkalmas workshopok, konferenciák  
lebonyolítására, akár 120 főig, így kiváló lehetőséget nyújt mind  
a szabadidős turizmus, mind a rendezvényszervezés és üzleti turizmus  
területének és más szállodai munkafolyamatok megismerésére.

Amit nyújtunk
|	magas szintű szakmai fejlődési lehetőség 
|	gyakornoki ösztöndíj 
|	térítésmentes meleg étkeztetés 
|	karrierlehetőség akár az Accent Hotels 

szállodaláncon belül 
|	szállodai front office és szobafoglalási 

ismeretek széles körű megismerése és 
elsajátítása 

Amit elvárunk
|	angol nyelv társalgási szintű használata 
|	vendégközpontú attitűd 
|	hatékony kommunikáció 
|	kulturált megjelenés

Elérhetőségeink
|	fom@lakesidehotel.hu
|	lakesidehotel.hu
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Budapesti Honvéd Sportegyesület  

SPORTKÖZGAZDÁSZ (MSC) SZÉKESFEHÉRVÁR 

A Budapesti Honvéd Sportegyesület 14 szakosz-
tályában és 6 szakágában több mint 2000  
sportoló végzi mindennapi tevékenységét.  
A BHSE kiválóságai a XXXII. Nyári Olimpiai 
Játékokon 3 arany-, 4 ezüst- és 1 bronzéremmel,  
a XVI. Nyári Paralimpiai Játékokon 1 arany- és  
1 bronzéremmel járultak hozzá a magyar csapat 

sikereihez. A Sportegyesületek Országos  
Szövetségének számítása alapján az elmúlt  
30 év legeredményesebb sportegyesülete  
a BHSE. A Tokiói Olimpiai Játékokon szerzett 
olimpiai pontok szerinti hazai egyesületi  
rangsorban egyesületünk az első helyen  
végzett 40.56 ponttal.

Küldetésünk
|	Budapest és az ország első számú 

sportegyesületeként mindenki számára 
megteremtsük a mozgás és az egészséges 
életmód szabadságának élményét.

|	Sportegyesületünk ehhez biztosítja  
a szakmai hátteret, infrastruktúrát  
és közösséget.

Miért jelentkezz hozzánk?
|	az elméleti anyagot párhuzamosan  

a gyakorlatban is elsajátíthatod 
|	erre több szakmai területen is lehetőséget 

biztosítunk 
|	sportegyesületünk nagyszabású 

létesítményfejlesztéseibe is betekintést 
nyerhetsz

A jelentkezés módja
|	rövid önéletrajz
|	motivációs levél
Jelentkezés után mindenkivel személyesen 
elbeszélgetünk.

Elérhetőségeink
|	honved@honved.hu
|	honved.hu
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Continental Group  

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS (BSC) SZÉKESFEHÉRVÁR 

Miért minket válassz?
Hiszünk abban, hogy elégedett, boldog alkalmazottakkal, kizárólag közösen 
tudunk fejlődni, növekedni, és mivel minden elért siker közös, ezért figyelünk 
arra, hogy kollégáink jól érezzék magukat nálunk.

Megkérdeztük a kollégáinkat,
miért szeretnek a Continental Groupnál dolgozni, és ezeket mondták:
profizmus, vidámság, sokszínűség, minőség, szenvedély, kreativitás, hűség,  
fiatalos, barátságos, családias légkör, kihívás, összetartozás, elismerés, lehetőség, 
jó csapat, felelősség, motiváló környezet, elhivatottság, csapatmunka, bizalom, 
dinamizmus, karrier, megbecsülés, vendégszeretet, fejlődés

Erre fókuszálunk
 | kiválasztási folyamat 
 | a beilleszkedés támogatása 
 | a csapat fejlesztése, erősítése 
 | csapatépítő események (családi napok, karácsony)

A Continental Groupnál nem „sztárokat”, hanem  
minden esetben együttműködő csapatjátékosokat keresünk,  
bármilyen pozícióról is legyen szó. Abban hiszünk,  
hogy kizárólag egy kiváló csapattal tudunk  
kiváló eredményeket elérni.

A jelentkezés módja
Várjuk fényképes önéletrajzodat 
és motivációs leveledet  
a hr@continentalgroup.hu  
e-mail címre!
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Corvex Üzleti Megoldások Zrt. 

ELLÁTÁSILÁNC-MENEDZSMENT (MSC) BUDAPEST 

Cégünk kis- és közepes méretű gyártóvállalatok vállalatirányítási és termelésirányítási 
rendszereinek specialistája, így az üzleti és logisztikai folyamatok minden területével  
(szállítmányozás, fuvarozás, raktározás, termelési, logisztikai, csomagolás, EKÁER,  
Automotive, EDI) megismerkedhet nálunk a hallgató; a logisztikát támogató tevékenysé-
gekre (autóipar, kereskedelem, minőségirányítás, marketing, pénzügy és kontrolling,  
informatika) is rálátást biztosítunk. Részese lehet egy komplett vállalatirányítási rendszerhez  
(ERP) kapcsolódó teljes folyamatnak; úgymint bevezetés, tanácsadás, support – esetle- 
gesen testreszabások igényének kialakításában. Amennyiben a hallgató elkötelezetten  
és legjobb tudása szerint teljesít, a képzés befejeztével a vállalatunknál megszerzett tudás 
birtokában lehetőséget biztosítunk cégünknél történő munkavégzésre.

Egyedi értékeink
|	családias, támogató  

környezet
|	segítségnyújtás szakdolgozathoz/ 

egyéb pályamunkához
|	előrelépési lehetőségek 
|	belvárosi munkakörnyezet 
|	folyamatos innovatív  

szakmai kihívások
|	a piaci igényeknek  

megfelelően 

A jelentkezés módja
|	toborzas@corvex.hu 
|	Kérjük, a tárgyban  

a „Duális képzés”  
megnevezést használják!

|	corvex.hu/hu/vallalat/
kepzes/#Dualiskepzes

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 

SZÁMVITEL (MSC) BUDAPEST 

A Deloitte a világ egyik vezető szakmai szolgáltatójaként világszínvonalú  
könyvvizsgálói, adó-, vezetési és pénzügyi tanácsadó szolgáltatást kínál  
ügyfeleinek közel 150 országban 330.000 munkatárssal. 

Könyvvizsgálati duális programunkba számvitel iránt elkötelezett,  
erős angoltudással rendelkező precíz és kíváncsi hallgatókat  
várunk. Csatlakozz lendületes fiatal csapatunkhoz, fejlődj velünk  
tapasztalt szakmai coach támogatásával, ismerj meg sokféle  
iparágat!

A jelentkezés módja
|	cehujobs@deloittece.com

Elérhetőségeink
|	Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 
|	Budapest, Dózsa György út 84/C
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Ekol Logistics Kft.  

ELLÁTÁSILÁNC-MENEDZSMENT (MSC) BUDAPEST 

Szeretnél szakmai tapasztalatot szerezni Európa leggyorsabban növekvő logisztikai  
vállalatánál? Akkor jelentkezz hozzánk duális képzésre! Várjuk jelentkezésedet önéletrajz  
és motivációs levél kíséretében a cv.hungary@ekol.com e-mail címen!

A hallgatók egy kijelölt mentor mellett projektjellegű feladatokat végeznek.  
Cél, hogy a projekt végére az adott területtel megismerkedve, átfogó gyakorlati  
ismeretekkel rendelkezzenek. 

Az Ekol Logistics Kft. 2013-ban alakult, és az elmúlt 5 évben Magyarország egyik legdinamiku-
sabban fejlődő logisztikai szolgáltatójává váltunk. Cégünk sokféle logisztikai tevékenységgel 
tud hozzájárulni a gyakorlati tapasztalat megszerzéséhez: | fuvarozás | légi és tengeri 
szállítmányozás | raktározás | intermodális szállítás | vámtevékenység 

Gyors fejlődésünknek köszönhetően az előrelépési lehetőség mindenki számára nyitott. 
Az Ekol Logistics Kft. egy nemzetközi logisztikai cégcsoport tagja, amely 15 országban 
van jelen, nem csak európai országokban, így lehetőség nyílik széles körű tapasztalatok 
szerzésére.

Elérhetőségünk
hr.hungary@ekol.com

Emerson Process Management Magyarország Kft. 

GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT (BSC) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL (BSC) 
SZÉKESFEHÉRVÁR 

Az Emerson Process Management amerikai vállalat története egy kis forgácsolóüzemmel kezdődött,  
amely mára már egy piacvezető, globális vállalattá nőtte ki magát. Több mint 25 éves székesfehér-
vári jelenlétünkkel igazolhatjuk, hogy stabil háttérrel rendelkezünk széles portfóliónknak köszön-
hetően. Elsősorban ipari folyamatszabályozással foglalkozunk, egyedi gyártású szelepeinket világ-
szerte használják az olaj- és vegyiparban, élelmiszeriparban és nem mellesleg a gyógyszeriparban is. 
Különlegességünk abban rejlik, hogy vevőink minden igényét igyekszünk kielégíteni, mely mögött 
komoly mérnöki támogatás zajlik annak érdekében, hogy a vevők álma megvalósítható legyen.

Téged keresünk, ha
|	motivált vagy, hogy mindig újat  

és újat tanulj
|	szereted a kihívásokat
|	szívesen dolgozol csapatban
|	jó kommunikációs képességekkel 

rendelkezel
|	beszélsz más európai idegennyelvet  

az angol mellett (pl. olasz, francia, 
spanyol, német) 

Azért érdemes minket  
választanod, mert
|	itt egy elhivatott és támogató csapat  

áll mögötted, legyen szó akár  
szakmai fejlődésről vagy tanulmányi 
segítségről

|	támogatjuk innovatív ötleteidet,  
így van lehetőséged arra, hogy mindig  
tanulj és fejlődj 

|	egy jó hangulatú csapat tagja lehetsz  



|	nagy hangsúlyt fektetünk  
a munka és a magánélet  
egyensúlyára,  
illetve a biztonságos  
munkavégzésre

|	béren felül egyéb juttatásokat  
is biztosítunk számodra  
(bejárási támogatás, étkezési  
hozzájárulás, ingyenes  
sportolási lehetőségek)

A jelentkezés módja
|	Első lépésként jelentkezz a Budapesti Corvinus Egyetem  

Székesfehérvári Campusának gazdálkodási  
és menedzsment/pénzügy-számvitel alapszakára!

|	Második lépésként küldd el önéletrajzodat  
az alábbi e-mail címek egyikére:  
monika.bernathfarkas@emerson.com 
hajnalka.varga@emerson.com

|	Kérdés esetén fordulj hozzánk  
bizalommal! 

|	Bernáth Farkas Mónika,  
HR Business Partner:  
+36 70/334-3704   
monika.bernathfarkas@emerson.com

|	Varga Hajnalka, duális hallgató: 
+36 22/543-743 
hajnalka.varga@emerson.com

Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.

SZÁMVITEL (MSC) BUDAPEST 

Az EY egyike a világ vezető könyvvizsgáló,  
adó-, tranzakciós és üzleti tanácsadást nyújtó 
vállalatainak. Arra törekszünk, hogy vállalati 
kultúránk világszerte bárhol példaként  
szolgáljon másoknak: egy olyan kultúra,  
amelyhez szívesen csatlakoznak és ragaszkodnak  
kimagasló képességű emberek.

A számvitel mesterképzéses  
hallgatóként duális képzésbe  
bekerülve 
|	részese lehetsz a világ egyik  

legnagyobb könyvvizsgáló cégének 
|	betekintést nyerhetsz rengeteg 

multinacionális és magyar ügyfél 
működésébe az auditáló csapatok  
folyamatos támogatásán keresztül 

|	érdemi és felelősségteljes  
munkában próbálhatod ki magad 

|	részt vehetsz az EY belső képzési 
programjaiban

A duális programba történő  
jelentkezés előfeltételei
|	felvételt nyertél a BCE számvitel 

mesterképzésére 
|	magabiztosan kommunikálsz magyarul  

és angolul 
|	jó problémamegoldó, kommunikációs és 

kapcsolatteremtő képességgel rendelkezel 
|	magabiztosan használod az MS Office 

programokat 
|	ügyfélorientált hozzáállásod van 
|	rugalmas és proaktív vagy 
|	fejlődésre és új ötletekre nyitott  

személyiséged van

Várjuk jelentkezésed  
az alábbi linken:
eyglobal.yello.co/jobs/sIb4x8JQh64tq9V7Ot1YGg

Magadra ismersz?
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Eto Futball Sportszervező és Szolgáltató Kft.  

SPORTKÖZGAZDÁSZ (MSC) SZÉKESFEHÉRVÁR 

Az ETO Futball Kft. biztosítja a kiválasztott duális sportközgazdász hallgató magas  
szintű szakmai fejlődését, aki megismerkedhet egy tradicionális sportklub gazdasági  
működésével, részt vehet a különböző pénzügyi elszámolások (Akadémia, EMMI, MLSZ, 
TAO) ügyintézésében, megismerheti a pénzügyi monitoring rendszert, a cash-flow  
tervezés lépéseit, illetve a könyveléssel kapcsolatos folyamatokat.

Amit nyújtunk
|	az ETO Futball Kft.-nél testközelből 

tapasztalhatod meg egy piaci alapokon  
működő sportklub mindennapjait

|	betekintést nyerhetsz egy Kiemelt 
Sportakadémia mindennapjaiba

|	kiváló szakemberektől tanulhatod  
meg a szakma egy speciális szegmensét

|	versenyképes gyakornoki bérezést 
nyújtunk

|	munkaidődet rugalmasan,  
a tanulmányaidhoz igazítva kezeljük

Elérhetőségeink
|	eto.hu
|	facebook.com/etofcgyor
|	+36 96/529-005

A jelentkezés módja
|	Jelentkezni fényképes  

önéletrajzzal és  
motivációs levéllel  
a dorottya.kelemen@eto.hu  
email-címen lehet,  
„duális hallgató” tárggyal.

Hydro Fehérvár AV19

SPORTKÖZGAZDÁSZ (MSC) SZÉKESFEHÉRVÁR 

Beleláthatsz, milyen egy sportcsapat élete, valamint nem szokványos, különleges munkakörnyezetben 
próbálhatod ki magad egy fiatal lendületes csapat részeként. Klubunk teljes mértékben támogatja  
a hallgatók tanulmányait, ezáltal segítséget nyújt a tanulók szakdolgozatának sikerességéhez, valamint 
rugalmas munkaidőt biztosít a munkavállalók számára. Amellett, hogy részese lehetsz a csapat  
és a stáb mindennapjainak, komoly szakmai tapasztalatra tehetsz szert, valamint különböző feladatok 
megoldását sajátíthatod el.

Milyen feladatokat szánunk Neked? 
|	mérkőzések lebonyolításának támogatása
|	játékospiac monitorozásának támogatása
|	részfeladatok ellátása rendezvényeken
|	időszaki kiadványok, szponzori kiajánlók  

elkészítésének támogatása
|	pénzügyi ismeretek (TAO) 

A jelentkezés módja
Ha Te is szeretnéd hazánk legnépszerűbb hokisait 
támogatni a háttérből, nincs más dolgod, mint 
jelentkezni a Budapesti Corvinus Egyetem duális 
képzésére sportközgazdász szakon, majd elküldeni 
fényképes önéletrajzodat és rövid motivációs 
leveledet az info@fehervarav19.hu e-mail címre.

VÁRJUK
jelentkezésedet!

fehervarav19.hu
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Grundfos Magyarország Gyártó Kft.  

ELLÁTÁSILÁNC-MENEDZSMENT (MSC) BUDAPEST 

A Grundfos Magyarország Gyártó Kft. működésének középpontjában ipari és lakossági 
szivattyúk, elektromos motorok gyártása áll, de a nemzetközi termék- és technológiai 
kutatásban, fejlesztésben is jelentős szerepet vállalunk az R&D (Research and Development) 
és a TC (Technology Centre) mérnökei révén. A Grundfos az ellátásilánc-menedzsment 
mesterszakon nyújt duális képzési lehetőséget. Jelentkezz Te is hozzánk, ha egy piacvezető 
szivattyúgyárban, valós gyári környezetben, nemzetközi projekteken dolgozó kollégák  
mellett, a jövő technológiáját használva szeretnél értékteremtő feladatokat végezni!

A jelentkezés módja
Küldd el a következő dokumentumokat  
a grundfosgo@grundfos.com e-mail 
címre! 
|	magyar nyelvű önéletrajz  

és motivációs levél 
|	leckekönyv másolata 
|	nyelvvizsga-bizonyítvány(ok)  

másolata (amennyiben van)

Elérhetőségeink
|	Szabó-Bódi Klaudia: 

kbodi@grundfos.com 
+36 34/801-303

|	grundfos.hu
|	letelemunk.hu

Az elbírálás kritériumai
|	jó tanulmányi eredmény,  

főként a szakmai szempontból  
releváns tárgyak esetén 

|	műszaki érdeklődés 
|	csapatszemlélet és önálló  

munkavégzés képessége 
|	proaktivitás és problémamegoldó 

képesség 
|	társalgási szintű angol nyelvtudás 
|	a személyes interjú során tett benyomás

SZÜKSÉG VAN RÁD!

Ahol víz, ott szükség van  
a Grundfosra és 
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GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. 

ELLÁTÁSILÁNC-MENEDZSMENT (MSC) BUDAPEST 

A GS1 a vonalkódos jelképek kifejlesztése és üzleti alkalmazásba vétele által vált ismertté, 
napjainkban pedig az üzleti kommunikációt támogató szabványai a legelterjedtebbek  
az ellátási láncok folyamataiban. A világon több mint 2 millió vállalat alkalmazza a GS1 
szabványokat, amelyek használatával mintegy 25 szektor ellátási láncában növekszik  
a hatékonyság, a biztonság és az átláthatóság, beleértve a fizikai és a digitális csatornákat is. 
A GS1 tehát nem más, mint az üzleti élet közös nyelve.

Ha a duális képzést és a GS1 Magyarországot választod, akkor 
|	a kétéves képzés során tanulmányi időd felét családias környezetben, innovatív 

munkahelyen töltöd 
|	az egyetemi képzés mellett mély, és az iparágakban alkalmazott globális 

szabványismeretekre teszel szert az automatikus azonosítási rendszerek,  
valamint az automatikus adatkommunikáció és a nyomonkövetés területein

|	a megszerzett szakmai tudást később bármely szektorban és vállalatnál hasznosíthatod, 
akár Magyarországon, akár külföldön

|	nemzetközileg is elismert, szakmai kapcsolatokkal rendelkező szakértővé válsz 
|	tanácsadói munkánkba való bekapcsolódásoddal több vállalat működését is 

megismerheted

A jelentkezés módja 
|	Többet szeretnél tudni az ellátási lánc folyamatait támogató szabványos  

megoldásokról, mint például a vonalkód, az áruazonosítás, az automatikus 
adatkommunikáció és a nyomon követés?  

|	Érdekel, milyen digitális és mobilkommunikációs megoldások támogatják  
az ellátási lánc folyamatait?  

|	Jól beszélsz angolul? 
|	Csapatban és önállóan is szeretsz dolgozni? 

Ha igen, és jelentkeztél a Corvinus Egyetem ellátásilánc-menedzsment mesterképzési 
szakra, küldd el önéletrajzod a GS1 Magyarországnak a karrier@gs1hu.org e-mail címre! 
Kérdéseiddel keress bátran!

Elérhetőségeink 
|	GS1 Magyarország, 1139 Budapest, Fáy u. 1/B 
|	gs1hu.org
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Harman Becker Gépkocsirendszer Gyártó Kft.   

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT (BSC)
PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL (BSC)
SZÉKESFEHÉRVÁR

ELLÁTÁSILÁNC-MENEDZSMENT (MSC) BUDAPEST

A székesfehérvári Harman Becker Kft. a Harman 
International és ezen keresztül a Samsung  
leányvállalata. A Harman International anyavál- 
lalat olyan legendás márkaneveket sorakoztat 
fel, mint a Harman Kardon, JBL, Mark Levinson, 
Infinity, AKG, Bang&Olufsen vagy a Lexicon. 
Vállalatunk több mint 20 éve működik Székes- 
fehérváron, prémiumkategóriás audio-, navigá- 
ciós és szórakoztató információs rendszerek  
gyártásával és fejlesztésével foglalkozunk.

Amit kínálunk
|	professzionális oktatási és multinacionális 

környezetet 
|	kollegiális attitűdöt, jól felkészült mentorokat 
|	pozitív jövőképet, későbbi együttműködés 

lehetőségét 

A hallgatói szerződésben foglalt 
béren felüli juttatások
|	Harman-ösztöndíjrendszer 
|	cafeteria-rendszer 
|	webshopkedvezmény (JBL, HARMAN) 
|	dolgozóösztönző program 

Elérhetőségeink
|	Németh Tibor – Education Group Leader 

tibor.nemeth@harman.com 
+36 22/543-993 
+36 30/847-2369

|	Harman Becker Kft. 
8000 Székesfehérvár, Holland fasor 19. 

|	harman.com

Hotel Magyar Király**** (Balance-99’ Zrt.) 

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS (BSC) SZÉKESFEHÉRVÁR 

A Székesfehérvár belvárosában elhelyezkedő 83 szobás, négycsillagos,  
történelmi múltú Hotel Magyar Király egyaránt várja az üzleti célú  
vendégeket és a szabadidős célú turistákat. Közel 400 fő befogadására  
alkalmas konferenciateremmel és szekcionálható rendezvénytermekkel  
kiváló konferenciahelyszínt, esküvői helyszínt biztosít. Várjuk a Te jelent- 
kezésed is, ha szeretnél egy családias hangulatú csapat tagja lenni, ahol  
angol nyelvtudásodat folyamatosan használni tudod írásban és szóban is.

Milyen munkára számíthatsz nálunk?
|	a szálloda minden területébe betekintést  

nyersz
|	részt vehetsz a rendezvények lebonyolításában
|	 kipróbálhatod magad különböző munka- 

körökben
|	kreativitásodat és ötleteidet szívesen fogadjuk 

Elérhetőségeink
|	magyarkiraly.hu
|	Önéletrajzod és motivációs leveledet  

a fom@magyarkiraly.hu e-mail címre  
küldd el nekünk!



30 Humda Magyar Autó-Motorsport és 

Zöld Mobilitás-Fejlesztési Ügynökség Zrt.  

SPORTKÖZGAZDÁSZ (MSC) SZÉKESFEHÉRVÁR 

A HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. célja, 
hogy új szemlélettel tekintsen az autó- és motorsportra, és megteremtse a kapcsolatot  
a sportág különböző szakágai, illetve az állami és a piaci szereplők között. Egyik legfontosabb  
törekvésünk, hogy a lehető legtöbb fiatal bele tudjon kóstolni az autó- és motor- 
versenyzésbe biztonságos körülmények között, felkészült szakemberek irányításával. 

Továbbá kiemelt célunk a hazai közlekedéskultúra fejlesztése, a közlekedésbiztonság 
javítása és a balesetek számának csökkentése. Ennek érdekében edukációs kampányokat, 
interaktív oktatási programokat és rendezvényeket szervezünk. 

Elkötelezettek vagyunk a környezetkímélő és fenntartható autóipari,  
mobilitási technológiák és megoldások (pl. elektromos mobilitás) népszerűsítésért,  
akár a versenysport által, akár egyéb szemléletformálási eszközökkel.

A fenti célok elérése érdekében ápoljuk a nemzetközi üzleti- és sportdiplomáciai  
kapcsolatokat, folyamatosan egyeztetünk a legfontosabb szereplőkkel, többek között  
a Nemzetközi Automobil Szövetséggel, valamint a Forma-1-es világbajnoki sorozat  
vagy a gyorsaságimotoros-világbajnokság promóterével.

Jelentkezz, ha szeretnél nálunk dolgozni, és
|	mesterséges intelligencia alapú megoldások (önvezetés,  

szimuláció, versenyzői algoritmusok) fejlesztésében  
részt venni

|	alternatív hajtásrendszerekhez és -üzemanyagokhoz  
kapcsolódó megoldásokkal foglalkozni

|	sportinformatikai, teljesítményanalitikai modellek  
kialakításában közreműködni

|	nemzetközi üzletfejlesztési és sportdiplomáciai  
projektmenedzsment tapasztalatot szerezni

|	hazai és nemzetközi autó-motorsport  
rendezvények szervezésében  
részt venni

|	sportmarketing- és médiafeladatokkal  
foglalkozni

Jelentkezési feltételek
|	fényképes önéletrajz
|	motivációs levél angol  

és magyar nyelven
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31Írisz Office Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt.

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT (BSC)
PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL (BSC) BUDAPEST 

Vállalkozásunk a gazdasági, számviteli szakon tanulóknak folyamatos mentorálás mellett tanítja  
meg a könyvelés minden fortélyát. A számviteli tevékenységet A-tól Z-ig végezzük, így adót ter- 
vezünk, könyvelünk, tanácsot adunk és előadunk, vállalkozásokat alapítunk és végelszámolunk,  
valamint átalakítunk cégeket akár az országhatáron kívül is. Légy tagja fiatalos csapatunknak és  
a mentorprogram végével számviteli ügyintézőből válj ügyfelekkel rendelkező igazi könyvelővé!

Amiért érdemes minket választani 
|	csapatunk fiatalos, dinamikus, támogató
|	folyamatos szakmai fejlődést nyújtunk  

a számvitel teljes területén
|	az elvégzendő feladatok érdekesek és 

változatosak, nálunk nem csak adatot  
rögzítesz

|	az elsajátított szakmai tudás piacképes
|	hosszú távú karrierlehetőséget  

biztosítunk
|	segítséget nyújtunk a szakdolgozatod 

megírásához

A jelentkezés módja 
|	iroda@iriszoffice.hu 
|	A tárgyban, kérünk, jelöld meg,  

hogy „Duális képzés” iránt érdeklődsz!
|	További információk:  

iriszoffice.hu/karrier/tanuloknak/ 

KPMG Hungária Kft. 

SZÁMVITEL (MSC) BUDAPEST 

A gyakorlati oktatás keretein belül a KPMG 
szakembereitől tanulsz a könyvvizsgálat 
rendszeréről, nemzetközi számviteli  
beszámolási rendszerről, a számvitel és  
a könyvvizsgálat számítógépes  
támogatásáról, és oldhatsz meg számviteli  
és ellenőrzési esettanulmányokat is.

Miért érdemes tehát jelentkezned?  
 | valódi tapasztalat, biztonságos,  

támogató környezet 
 | egyetemi teendők tiszteletben tartása 
 | képzések (házon belül/kívül,  

on-the-job jelleggel) 
 | segítség a szakdolgozatod  

megírásában 
 | havi ösztöndíj a teljes képzés idejére 
 | személyes mentor a képzés ideje alatt 
 | részvétel a céges programokon,  

bulikon, rendezvényeken 
 | hosszú távú befektetés a jövődbe,  

akár egy állásajánlat a képzés végén 

Mik lesznek a feladataid?  
 | tapasztaltabb kollégák munkájának 

támogatása tényleges könyvvizsgálati 
munkák során, sok segítséggel 

 | részvétel a többi kollégának szervezett 
belsős tréningeken 

 | külön feladatok az adott félév 
programjának megfelelően, személyes 
konzultációval, közvetlen hozzáféréssel 
gyakorlati szakemberekhez

 
A jelentkezés módja
Jelentkezz be online, Karrier Portálunkon 
(kpmg.hu) keresztül. Első lépésként  
online tesztcsomagra (angol, logikai teszt), 
majd telefonos előszűrésre számíthatsz.  
Ezek után meghívunk egy személyes 
beszélgetésre is, ahol találkozhatsz leendő 
feletteseddel és a HR-es kollégával is. Laza, 
kötetlen beszélgetés keretein belül mesélünk, 
illetve Te is választ kaphatsz minden 
kérdésedre.

Diktálni akarod a jövőt, és nem 
kullogni utána? Igazi szellemi 
tevékenységre vágysz és nem adat-
rögzítésre? A saját korosztályoddal 
szeretnél együtt dolgozni, és 
hajlandó vagy tenni a saját jövődért? 
Akkor próbáld ki magad nálunk! 
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Magyar Kajak-Kenu Szövetség 

SPORTKÖZGAZDÁSZ (MSC) SZÉKESFEHÉRVÁR 

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a Budapesti Corvinus Egyetem 2018-ban együtt- 
működést kötött a duális képzésben résztvevők vállalati partnernél folyó képzésére.  
A Szövetséghez jelentkező és a Budapesti Corvinus Egyetem sportközgazdász  
mesterszakára felvételt nyert hallgatók betekintést nyerhetnek egy, az országos  
sportági szakszövetségek között vezető pozíciót betöltő szervezet mindennapjaiba,  
munkájuk során többek között tapasztalatot szerezhetnek nemzetközi  
versenyek szervezésének előkészítésében, lebonyolításában, valamint a verseny-  
és a szabadidősport fejlesztésének folyamataiban. A képzésben résztvevők  
számára ez az oktatási forma és a Szövetségnél megszerzett gyakorlati 
 tudás nagy versenyelőnyt jelent a hagyományos képzésben résztvevőkhöz  
képest a későbbi elhelyezkedés szempontjából. 

A jelentkezés módja 
A jelentkezéseket a balint.szakacs@mkksz.hu e-mail címre kell megküldeni, amelyhez 
mellékletként csatolni kell az alapdiploma másolatát, a fényképes  
önéletrajzot és a motivációs levelet. A kiválasztási folyamat második részeként  
egy személyes interjú keretében hallgatjuk meg a jelentkezőket.

Magyar Kézilabda Szövetség 

SPORTKÖZGAZDÁSZ (MSC) SZÉKESFEHÉRVÁR 

A Magyar Kézilabda Szövetség szervezi  
valamennyi korosztályban és osztályban  
a kézilabda versenyeket, versenyezteti és 
menedzseli a felnőtt- és utánpótlás-válogatot-
tat. Magyarországon a kézilabda a második 
legnépszerűbb sportág, és eredményességét 
tekintve is kiemelkedő helyen áll, így  
a Szövetség által meghatározott célkitűzések 
kiemelkedő figyelmet fordítanak arra, hogy  
a sportágat eladhatóbbá tegyék és közelebb 
vigyék a fogyasztókhoz. Az MKSZ folyamato-
san azon dolgozik, hogy a trendek figyelembe- 
vételével megfelelően tudjon reagálni az adott 
időszak kihívásaira, és ezenfelül európai 
szinten is versenyképes termékként tudja 
értékesíteni a kézilabdát, mint sportágat. 
Duális programunk célja, hogy implementálni 
tudjuk a fiatalok lendületét, és hallgatóink 
meglátásaikkal hozzájáruljanak ahhoz,  
hogy a kézilabda minden generáció számára  
egyaránt élvezetes legyen.

 
Egyedi értékeink
|	változatos feladatkörök
|	megfelelő szakmai támogatás, fejlődési 

lehetőség
|	tér az önálló munkavégzésre
|	fiatalos és családias munkakörnyezet
|	kiemelt nemzetközi események 

(EHF FINAL4, Európa-bajnokságok, 
világbajnokság) szervezése 

Elérhetőségeink
|	imksz@mksz.hu
|	+36 1/435-4200
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Masterplast Nyrt.

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT (BSC)
PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL (BSC)
SZÉKESFEHÉRVÁR 
ELLÁTÁSILÁNC-MENEDZSMENT (BSC) BUDAPEST 

A Masterplast – egy valódi magyar sikertörténet. Közel 25 éves fennállásunk alatt 5 fős vállalkozásból  
a közép-európai régió legnagyobb magyar tulajdonú építőanyag- és egészségipari termék gyártásával  
foglalkozó tőzsdei vállalatává nőttük ki magunkat.

Csapatunkban van az erőnk  
|	elkötelezett munkatársak, elérhető  

és támogató vezetők, emellett pozitív 
munkahelyi légkör vár

|	naprakész és a későbbi munkavégz 
és során is hasznosítható tudásra  
tehetsz szert

|	hozzájárulunk fejlődésedhez és szakmai 
kiteljesedésedhez

Az alábbi területekről fogadunk  
hallgatókat  
Ellátásilánc-menedzsment mesterképzési 
szakon, valamint gazdálkodási és menedzsment 
alapszakon nyújtunk duális képzési lehetőséget.

Elérhetőségeink  
Küldd önéletrajzodat és motivációs leveledet  
az alábbi e-mail címre:
|	Sasgodó Erika, HR-vezető
|	hr@masterplast.hu
|	masterplastgroup.com

SIKERTÖRTÉNETNEK!
Légy Te is részese a magyar

Magyar Röplabda Szövetség 

SPORTKÖZGAZDÁSZ (MSC)  
SZÉKESFEHÉRVÁR 

A Magyar Röplabda Szövetség 2018-tól kezdve együttműködik a sportközgazdász 
mesterszakkal, 2022-ben pedig első ízben  duális hallgató felvételét is tervezi.

Az MRSZ-hez jelentkező és a Budapesti Corvinus Egyetem sportközgazdász 
mesterszakára felvételt nyert hallgatók betekintést nyerhetnek az országos 
sportági szakszövetség életébe. A hallgatók munkájuk során tapasztalatot szerez-
hetnek sportrendezvények előkészítésébe, lebonyolításába vagy például a sportágai 
szakszövetség mindennapos munkafolyamataiba. A duális oktatási forma és a 
Szövetségnél megszerzett tudás kiváló alapot nyújt a sportszektorban elhelyez-
kedni kívánók és pályakezdők számára.

A jelentkezés módja 
A hunvolley@hunvolley.hu  
e-mail címen „duális képzés” tárggyal. 
Leveledhez, kérjük, csatold önéletrajzo-
dat és egy motivációs levelet!

Elérhetőségeink
|	hunvolley@hunvolley.hu
|	+36 1/300-250
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Motiment Kft.

ELLÁTÁSILÁNC-MENEDZSMENT (MSC) BUDAPEST 

Rólunk
|	fiatalos, rendkívül innovatív, 

kifejezetten átlagon felüli 
képességűekből álló csapat 

|	fontos az egymás iránti tisztelet, 
lojalitás 

|	nagy dolgokat viszünk véghez, értéket 
teremtünk kemény munkával 

|	ügyfélkörünk: leginkább nagy, 
multinacionális cégek

Nálunk
|	folyamatos a fejlődési lehetőség 
|	mindent elsajátíthatsz a tervezésről  

és a kivitelezésről 
|	rengeteget tanulhatsz a 

számítógép kezelésétől kezdve 
a projektmenedzsmenten át az 
ügyfélorientált kommunikációig 

|	szeretünk hosszútávban gondolkozni, 
így a sikeres gyakornoki időszak után 
további együttműködésre van lehetőség 

|	feladataid többek között: 
projektfolyamat tervezése, 
kivitelezésben való közreműködés, 
teljesítménymérés és ehhez  
kapcsolódó elemzések készítése, 
kapcsolattartási és szervezési  
feladatok

A jelentkezés módja
Jelentkezz a Budapesti Corvinus  
Egyetem ellátásilánc-menedzsment 
mesterszakára!
Küldd el az alábbi dokumentumokat  
a cv@motiment.com e-mail címre! 
|	fényképes önéletrajz 
|	motivációs levél

OTTO FUCHS Hungary Kft.

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT (BSC) SZÉKESFEHÉRVÁR 

A tatabányai OTTO FUCHS Hungary Kft.  
23 éves tapasztalattal és stabil nemzetközi 
háttérrel rendelkező autóipari beszállító 
vállalat. A magyarországi cég profilját  
az alumínium keréktárcsák gyártása  
képezi olyan prémium kategóriás autó- 
gyártók számára, mint a BMW, az Audi,  
a Porsche, a Mercedes vagy a Volvo.  
A nálunk duális képzésben részt vevő 
diákok széles körű ismeretekre tehetnek 
szert, hiszen a vállalat minden gazdasági 
folyamatával megismerkedhetnek,  
legyen szó beszerzésről, raktározásról, 
termelésről vagy kiszállításról.

Amennyiben hozzánk jelentkezel, 
biztosítunk, hogy naprakész és a későbbi 
munkavégzésed során is hasznosítható 
ismeretekkel fogsz gazdagodni. Segítséget  

 
nyújtunk nemcsak szakmai kérdésekben,  
de a szakdolgozatod elkészítése során 
is. Lehetőséget kapsz német és angol 
nyelvtudásod fejlesztésére, illetve 
biztosítjuk az egyetemi felkészüléshez 
szükséges rugalmas munkavégzés 
lehetőségét is.

Vállalatunkhoz fényképes önéletrajz 
elküldésével lehet jelentkezni az 
alábbi elérhetőségek valamelyikére. 
Az önéletrajzban és a kísérő levélben 
kérjük feltüntetni, hogy duális képzésre 
jelentkezel!
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A vállalatunknál duális képzésben részt 
vevő hallgató feladatai

 | részt vesz az egyes munkaterületek  
mindennapi feladataiban 

 | szoros együttműködés a vállalat  
különböző szervezeti egységeivel 

 | egyedi, vállalathoz kapcsolható  
projektfeladatok megvalósítása 

 | beszámolók elkészítése 
 | javaslatok megfogalmazása 
 | prezentációk készítése és bemutatása  

az elsajátított ismeretekről

Elérhetőségeink
 | hr@otto-fuchs.hu 
 | 2800 Tatabánya, Búzavirág út 12.
 | +36 34/516-500

Penny Market Kft.  

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT (BSC)
PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL (BSC) SZÉKESFEHÉRVÁR 

A több mint 25 éves élelmiszerkereskedelmi 
múltra visszatekintő Penny Market Kft.  
Duális Felsőfokú Képzési Programot hirdet 
felsőoktatásba jelentkező fiatalok számára.

Amennyiben velünk tartasz
 | betekintést nyersz a vállalat stratégiai 

fontosságú területeinek működésébe 
 | megismered, hogyan működnek együtt  

az üzletek, a raktárak és a központ 
 | részese leszel az egyetemi szakodnak 

megfelelő osztály mindennapi munkájának 
 | valódi projekteket támogatsz mentorod 

segítségével

Mit nyújt ezen kívül még Neked  
a Penny Market?

 | tanulmányokkal összeegyeztethető  
gyakorlati tapasztalatszerzést 

 | kisebb projektmunkákban való  
részvételi lehetőséget 

 | készség- és képességfejlesztő tréningeket 
 | munkaviszonyt hallgatói  

munkaszerződéssel 
 | ingyenes buszjáratot

A jelentkezés módja
A karrieroldalon keresztül elektronikus  
formában, a megjelölt oktatási intézmény  
és szak nevével ellátott önéletrajz, illetve  
motivációs levél megküldésével.

További információk és elérhetőségek
 | Penny Market Kft. HR-osztály 
 | Alsónémedi, 2351, Penny u. 2.
 | pennykarrier.penny.hu
 | dualisfelsofoku@penny.hu



36 Praktiker Építési- és Barkácspiacok 

Magyarország Kft.

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT (BSC) 
PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL (BSC)
SZÉKESFEHÉRVÁR 

A Praktiker immár évtizedek óta segíti  
a vásárlóit. Kreatív ötletekkel és praktikus 
megoldásokkal inspirálja az otthon- 
szépítést, miközben évtizedek óta társ  
a barkácsolásban. Vállalatunk 20 áruházat 
működtet, és több mint 1600 kollégát 
foglalkoztat.

Miért jó nálunk  
duális hallgatónak lenni?
A duális képzés keretében a budapesti 
központi irodánk különböző osztályain 
többek között a pénzügy, kontrolling, 
számvitel, marketing-webshop, 
készletgazdálkodási osztályainkon 
biztosítjuk, hogy a kiválasztott hallgatónk  
az egyetemi elméleti oktatások keretében 
szerzett tudást magas színvonalú szakmai 
gyakorlati lehetőséggel egészítse ki. 
Vállalatunk minden duális hallgatója  
a #praktikercsalád tagjaként gyarapíthatja 
tudását, megismerve mindennapos 
működésünket.

A jelentkezés módja
A duális képzésre történő jelentkezés  
az egyetemi és a vállalati felvételiből áll. 
A vállalati felvételi keretein belül küldd el 
pályázatod a jobhu@praktiker.hu e-mail 
címre! Pályázati anyagod a következőket 
tartalmazza:

 | önéletrajz 
 | motivációs levél

A duális képzésre beérkező jelentkezéseket  
a tanulmányi átlag, az adott szakma iránti  
érdeklődés alapján előszűrjük. A pályázók 
által benyújtott dokumentumok értékelését 
követően az általunk legjobbnak ítélt jelent- 
kezők közül interjú keretében választjuk 
ki azt a hallgatót, akivel a duális képzés 
keretében szeretnénk együttműködni.

Elérhetőségeink
 | 1095 Budapest, Mester utca 87.
 | karrier.praktiker.hu/dualis-kepzes
 | jobhu@praktiker.hu

Robert Bosch Kft.

ELLÁTÁSILÁNC-MENEDZSMENT (MSC) BUDAPEST 

Miért érdemes a Bosch európai  
logisztikai központját választanod?  
|	legjobb szakembereinktől tanulhatsz, 

változatos, egyben intenzív tantervben 
|	ingyenes gyakorlati képzésben és a 

program teljes időtartama alatt havi 
juttatásban részesülsz 

|	amennyiben jól teljesítesz, munka-
lehetőséget kaphatsz a mesterdiploma 
megszerzését követően 

|	nemzetközi cég lévén a karrierlehetőségek 
tárháza végtelen

Amit elvárunk tőled   
|	érvényes jelentkezés a Budapesti Corvinus 

Egyetem ellátásilánc-menedzsment duális 
mesterszakára 

|	adott szakterülettel kapcsolatos érdeklődés 
|	kommunikációs szintű angol és/vagy 

német nyelvtudás 
|	magas szintű elkötelezettség 
|	jó kommunikációs és szervező készség, 

csapatjátékos szemlélet



37PricewaterhouseCoopers 

Könyvvizsgáló Kft.  

SZÁMVITEL (MSC) BUDAPEST 

Miért érdemes jelentkezned  
a PwC duális képzési programjába?

 | lehetőséged nyílik a világ egyik 
legnagyobb könyvvizsgálattal és 
pénzügyi tanácsadással foglalkozó 
vállalatánál tanulni a könyvvizsgálatról  
és a gazdasági világról

 | részt vehetsz könyvvizsgálati és egyéb 
projektekben

 | megismerheted a PwC különböző 
iparágakban műküdő ügyfeleinek belső 
üzleti és pénzügyi folyamatait

 | mentor, illetve coaching rendszerünk 
keretében biztosítunk Neked egyénre 
szabott fejlődési lehetőséget 

 | havi ösztöndíjat adunk a képzés  
teljes idejére (2 év) 

 | változatos szakmai képzéseken  
veszel részt a program teljes ideje alatt  
(könyvvizsgálat, magyar és nemzetközi 
számvitel, soft skill-ek)

 | segítséget nyújtunk a szakdolgozatod 
megírásához és egyéb szakmai 
projektjeidhez

Milyen feladatokkal  
találkozhatsz nálunk?

 | különböző könyvvizsgálati  
feladatok elvégzése

 | pénzügyi beszámolók elemzése,  
azok tartalmi és formai 
megfelelőségének vizsgálata

 | számviteli bizonylatok és egyéb 
dokumentumok vizsgálata

 | részvétel PwC ügyfeleivel folytatott  
megbeszéléseken

További információk  
és jelentkezés
pwc.com/hu/hu/karrier/  
dualis_kepzes.html

„Titkon bíztam abban, hogy ennyire 
sokrétű lesz a munka, és hogy szinte 
minden héten más profilú cég 
működésébe láthatok bele. De azért 
mégis pozitív meglepetés volt.”

„Nagyon sokat hallottam a PwC-ről, 
de az a végtelen segítőkészség, amivel 
hozzáállnak egymáshoz az emberek, 
az mindig meglep.”

HALLGATÓK
Mit gondolnak a duális 

a PwC-ről?

A jelentkezés módja 
Jelentkezni lehet a  
dualis-uni_budapest@hu.bosch.com  
e-mail címen az alábbi  
dokumentumok elküldésével: 
|	jelentkezési lap kitöltése (honlapon  

található) 
|	önéletrajz (angol és/vagy német nyelven) 
|	motivációs levél
|	utolsó előtti év és utolsó fél év 

bizonyítványának fénymásolata
|	egyéb meglévő bizonyítványaid 

(nyelvvizsga, diploma, OKJ-s 
tanfolyam) 
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SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 

ELLÁTÁSILÁNC-MENEDZSMENT (MSC) BUDAPEST 

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 30 éve van jelen a magyar élelmiszer-kereskedelmi 
piacon, és ez alatt az idő alatt Magyarország egyik meghatározó, országos élelmiszer-  
és napi cikk kereskedelmi láncává vált. A cég több mint 500 üzlettel rendelkezik (SPAR 
szupermarketekkel, INTERSPAR hipermarketekkel, franchise üzletekkel), amelyek ország-
szerte elérhetőek a vásárlók számára. Az ország egyik vezető kiskereskedelmi láncaként  
a SPAR sikerének egyik kulcsa a dolgozóiban rejlik, akiknek szociális biztonságot,  
versenyképes jövedelmet, színvonalas munkakörülményeket nyújt lelkiismeretes  
munkájuk elismeréseként.

Miért jelentkezz hozzánk? 
|	mert szívügyünknek tekintjük  

a tehetséggondozást
|	gyakorlatodat tapasztalt szakemberek  

és mentorok kísérik végig
|	vállalati képzéseket biztosítunk  

a fejlődésed érdekében
|	kiemelt duális juttatási csomagban 

részesülsz
|	lehetőséged lesz megpályázni  

a SPAR duális ösztöndíjat és a SPAR 
külföldi tanulmányi utat

|	nagyon jó hangulatú és összetartó duális 
csapathoz csatlakozhatsz

Mit várunk tőled? 
|	német és/vagy angol nyelvtudást
|	felhasználói szintű számítógépes 

ismereteket
|	kitartást, szorgalmat és jó 

kommunikációs készséget
|	nyitott személyiséget és proaktív 

munkavégzést 

A munkavégzés helye 
|	SPAR Központ Bicske, közvetlenül  

az M1 autópálya lehajtójánál

A jelentkezés módja 
Amennyiben érdeklődni szeretnél vagy kérdésed  
van a duális képzéssel kapcsolatban, keress minket  
bizalommal a következő elérhetőségen: karrier@spar.hu

Várjuk szakmai önéletrajzodat, motivációs leveledet – mely tartalmazza,  
hogy miért szeretnél nálunk dolgozni –, továbbá bizonyítványaid másolatát  
küldd el a karrier@spar.hu e-mail címre! 

Általános felvételi eljárás esetében a kiválasztott  
hallgatókat egy csoportos találkozóra invitáljuk,  
ahol az erősségeiteket és képességeiteket  
mérjük fel. Amennyiben már a tanulmányaid  
folytatod az egyetemen, és év közben  
jelentkezel a duális képzésre,  
úgy kétkörös felvételi  
elbeszélgetésre  
számíthatsz.
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Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT (BSC)
PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL (BSC)
SZÉKESFEHÉRVÁR

A Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. az alábbi  
helyszínen várja duális képzésre jelentkező  
hallgatóit: Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A

A duális képzés előnyei a hagyományos 
képzési formákkal szemben 
|	szakmai gyakorlat szerezhető valós 

munkakörülmények között 
|	a gyakorlati idő alatt megtanulható, hogy 

az elsajátított elméleti tudást hogyan lehet 
alkalmazni valós munkavégzés során 

|	a hosszabb gyakorlati idő lehetővé teszi a 
vállalatspecifikus ismeretek elsajátítását 

|	a képzés ideje alatt rendszeres juttatásban 
részesül a hallgató

A jelentkezéshez  
szükséges dokumentumok
|	fényképes önéletrajz 
|	érettségi bizonyítvány (ennek hiányában 

befejezett utolsó középiskolai félévi 
bizonyítvány) másolata 

|	felsőoktatási jelentkezést hitelesítő adatlap 
másolata 

|	motivációs levél

A jelentkezés módja
A fenti dokumentumok megküldésével  
az oneletrajz@varosgondnoksag.hu e-mail  
címen, a tárgyban „duális képzés” feltüntetésével.  
varosgondnoksag.hu

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala 

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT (BSC)  
PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL (BSC)  
SZÉKESFEHÉRVÁR 

Fejér megye székhelye, Székesfehérvár a Dunántúl egyik legnagyobb kiterjedésű városa, 
jelentős közlekedési csomópont. Polgármesteri Hivatalunk tevékenysége rendkívül  
szerteágazó. Az Önkormányzatok Elektronikus Hatásköri Jegyzéke 14 fejezet keretében 
taglalja a képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatoktól az építésügyi, ipari, 
kereskedelmi, környezetvédelmi, közlekedési, szociális, egészségügyi, köznevelési, közmű-
velődési, pénzügyi, gazdálkodási feladatok felsorolását. A Hivatal pénzügyi, számviteli, 
gazdálkodási szakterületein dolgozó kollégáknak – e szerteágazó feladatok okán –  
korántsem elegendő a költségvetési szervek gazdálkodásával kapcsolatos előírások ismerete 
és gyakorlati alkalmazása. Kollégáinknak az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági 
társaságok, az önkormányzat által alapított egyéb költségvetési szervek (óvodák, szociális, 
közművelődési intézmények stb.) tulajdonosi, fenntartói irányításával, ellenőrzésével,  
az Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések esetében pedig a különböző  
projektekre vonatkozó speciális szabályok ismeretével is rendelkezniük kell. 

A duális képzés keretében a pénzügy és számvitel, valamint a gazdálkodás és menedzsment 
alapképzési szakok hallgatói részére biztosítjuk a gyakorlati képzést. A képzés keretében  
a hallgatók nemcsak betekintést nyernek, hanem tevőleges részesei is lehetnek a feladat- 
ellátásnak. 

szekesfehervar.hu



Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS (BSC) SZÉKESFEHÉRVÁR 

Ha turizmus szak, akkor Tourinform iroda és turizmus menedzsment! TDM szervezetként 
Székesfehérvár turizmusának fellendítésén dolgozunk, összefogjuk a helyi turizmusban 
érdekelt szereplőket, összehangolt kommunikációs és marketing tevékenységgel  
Székesfehérvárt, mint egységes úticélt népszerűsítjük. Sikereink magukért beszélnek:  
az elmúlt 5 évben a városban eltöltött vendégéjszakák és látogatók száma megduplázódott, 
szervezetünk pedig 2015-ben „Az Év Tourinform Iroda Fenntartója” címet nyerte el.

A kommunikáció és marketing  
mellett ügyfélszolgálatban,  
értékesítésben és szervezésben  
egyaránt jeleskedünk:  
|	információszolgáltatás a Tourinform 

irodában 
|	turisztikai menedzsment és marketing 
|	szakmai kapcsolattartás országos 

turizmusirányítási szervezetekkel 
|	turisztikai vonzerők nyilvántartása, 

kapcsolattartás 
|	programok összeállítása, szervezése, 

közvetítése 
|	értékesítés a Fehérvári Ajándékboltban  

és Jegyirodában

Jelentkezz hozzánk, ha 
|	szeretnéd átlátni a turizmusirányítás-  

és szervezés folyamatának egészét 
|	szeretnéd kipróbálni magad a turizmus 

több területén egyetlen gyakorlati 
képzőhelyen 

|	szeretnél gyakorlati tapasztalatot szerezni 
egy sikeres és kreatív csapatban 

|	szeretnél egyedülálló 
munkakörnyezetben dolgozni a belváros 
szívében 

|	szeretnél alapot és segítséget kapni 
szakdolgozatodhoz

Jelentkezés és további információk 
turisztika@szekesfehervar.hu

Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ 

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS (BSC) SZÉKESFEHÉRVÁR 

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezi a város legnagyobb, legtöbb  
embert megmozgató rendezvényeit. Nagy tapasztalatokkal rendelkező szakembereink 
mellett a hozzánk jelentkező diákok a rendezvényszervezéshez kapcsolódó területeket 
(marketing, értékesítés, kommunikáció) is megismerhetik a gyakorlatban. A kezdetektől 
számítunk a hallgatók aktív közreműködésére, kreativitására. Precíz, megbízható,  
rugalmas, önállóan és csapatban is dolgozni tudó jelentkezőket várunk, akik képesek részt 
venni az egész évben folyamatosan zajló szervező, előkészítő munkában. A munkához  
mobiltelefont, laptopot és amennyiben szükséges, gépkocsihasználatot biztosítunk.

Céges felvételi szakasz  
Amennyiben minket választasz,  
küldd el jelentkezésedet e-mailben  
a titkarsag@fehervariprogram.hu címre! 
A fényképes önéletrajz mellé várunk egy 
motivációs levelet, amelyben kifejted, 
hogy miért vonz az intézményünk duális 
képzése. A beérkezett jelentkezők között 
előszűrést végzünk, a kiválasztott hallgatók 

rátermettségüket egy személyes találkozó 
keretein belül is bizonyíthatják.

Elérhetőségeink 
|	8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.
|	06 22/202-340; 06 70/682-023
|	titkarsag@fehervariprogram.hu1
|	fehervariprogram.hu 
|	facebook.com/fehervariprogram/
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Trans-Sped Logisztikai Szolgáltató Központ Kft.  

ELLÁTÁSILÁNC-MENEDZSMENT (MSC) BUDAPEST 

Cégünk komplex logisztikai szolgáltatást nyújt partnerei számára, így a logisztikai  
folyamatok minden területével (szállítmányozás, fuvarozás, raktározás, termelési logisztika,  
vámügyintézés, csomagolás) megismerkedhet nálunk a hallgató. Ezen kívül a támogató 
tevékenységekre (kereskedelem, minőségirányítás, marketing, pénzügy és kontrolling, 
informatika, üzemeltetés) is rálátást biztosítunk. Magas színvonalú gyakorlati képzést 
biztosítunk kiváló szakember kollégáink támogatásával. A Trans-Sped Kft. kiváló referencia 
a logisztikai szektorban elhelyezkedni kívánó pályakezdők számára!

Vállalatunk elvárásai  
a hallgatóval szemben 
|	elkötelezetten és legjobb tudása  

szerint teljesítsen 
|	aktívan és egyre önállóbban  

vegyen részt a napi operatív  
munkában 

|	építse a munkakapcsolatokat  
a kollégákkal 

|	tartsa be a hallgatói  
munkaszerződésben vállalt 
kötelezettségeket 

Ehhez a következő anyagokra  
van szükségünk 
|	önéletrajz magyar és angol nyelven
|	motivációs levél 
|	alapdiploma és az index másolata
|	nyelvvizsga-bizonyítvány másolata  

(ha van) 
|	OKJ-s vagy egyéb tanfolyami 

bizonyítvány másolata (ha van)

A jelentkezés módja 
|	hr@trans-sped.hu 
|	Kérjük, a tárgyban a „Duális képzés” 

megnevezést használják!

SPORTKÖZGAZDÁSZ (MSC) SZÉKESFEHÉRVÁR 

Várjuk azon sportszerető hallgatók jelentkezését, akik változatos feladatok mellett  
szeretnének tapasztalatot szerezni a sport világában. Sportmenedzser irodánknál lehetőség  
nyílik arra, hogy több különböző sportágban és szektorban teremtsetek értéket.Irodánk 
olyan neves sportolókat képvisel, mint Fucsovics Márton, Illés Fanni, Kopasz Bálint, 
Lőrincz Tamás és Viktor, valamint a labdarúgó Hahn János. Együttműködünk több  
sportszövetséggel, továbbá a hallgató betekintést nyerhet a Magyar Marketing  
Szövetség Sportmarketing Tagozatának és sportos startupok működésébe is.

Feladatok
|	egyéni sportolókkal, 

sportrendezvényekkel  
és sportprojektekkel  
kapcsolatos feladatok 

|	adminisztráció

A jelentkezés módja
|	magyar nyelvű önéletrajz
|	angol nyelvű motiváció 

levél megküldése 
az office@thepathsm.com  
címre

The Path Sports Management (HPB Sportmanagement Kft.)

Elérhetőségünk és további információk: thepathsm.com



42 Tyco Electronics Hungary Termelő Kft. 

ELLÁTÁSILÁNC-MENEDZSMENT (MSC) BUDAPEST 

Az immár 50 éves piacvezető múltra visszatekintő TE Connectivity amerikai tulajdonú 
multinacionális nagyvállalat a világ számos pontján jelen van: 150 gyárban közel 
500.000 precíziós tervezésű terméket gyárt. A TE Connectivity esztergomi üzemében 
már több mint 1600 alkalmazottal gyárt az autóipar számára alkatrészeket, melyek az 
autók működését, kényelmi és biztonsági szolgáltatásait hivatottak biztosítani. Cégünk 
a hallgatókat logisztika, gyártástervezés és lean területekre várja, mely területeken 
kiváló szakembereink támogatásával magas színvonalú gyakorlati képzést biztosítunk. 

Az iskolában elsajátított ismereteidet vállalati környezetben hasznosíthatod.  
Átláthatod a folyamatokat, a folyamatokban való gondolkodás képességével gazda- 
godhatsz. Ezenkívül fejlődhet a kommunikációs és analitikus készséged, valamint  
az angol nyelvtudásod. Amennyiben elkötelezetten és legjobb tudásod szerint teljesítesz,  
a képzés befejeztével a vállalatunknál megszerzett tudás birtokában lehetőséget  
biztosítunk főállásban történő munkavégzésre. A vállalatunkkal kötött hallgatói  
munkaszerződés értelmében a képzés teljes idejére hallgatói munkadíjat biztosítunk.

A jelentkezés módja 
Küldd el a következő dokumentumokat  
az oneletrajz@te.com e-mail címre: 

 | önéletrajz 
 | rövid kísérőlevél

Beküldött jelentkezésed alapján  
behívunk egy interjúra, hogy  

személyesen is meggyőződhessünk 
rátermettségedről.

Elérhetőségeink 
 | Simon Norbert 

n.simon@te.com  
+36 30/560-6528

Videoton Holding Zrt.   

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT (BSC) 
PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL (BSC) SZÉKESFEHÉRVÁR 

A Videoton egy felelősségteljes, dinamikusan fejlődő, emberközpontú, szakmai kihívásokkal 
teli és változatos munkakörökkel rendelkező vállalatcsoport, ahol megvalósíthatók  
az elképzelések. A nálunk duális képzésben résztvevő hallgatók a kijelölt mentorokkal  
dolgoznak együtt. Tőlük kapnak feladatokat, velük vesznek részt projektekben. A mentorok 
oktatják az adott féléves duális tantárgy gyakorlati részét is.

A vállalat egyedi értékei
|	szakdolgozat megírásához segítség 
|	munkavégzéshez laptop 
|	plusz havi juttatás 
|	rálátás biztosítása a vállalat működésére 
|	valós feladatokba való bevonás,  

igazi mentorálás

Elérhetőségeink
|	Tolonits-Vaskó Nóra,  

HR-specialista 
|	+36 22/533-311
|	H-8000 Székesfehérvár, Berényi út 72–100.
|	videoton.hu/karrier/dualis-kepzeseink
|	facebook.com/videotongroup

A jelentkezés módja
Jelentkezni az alábbi linken elérhető űrlap kitöltésével lehet: videoton.hu/karrier/dualis- 
kepzeseink. A jelentkezők dokumentumainak értékelését követően az általunk legjobbnak tar-
tott jelentkezőket egy Kiválasztási Napra hívjuk meg, ahol személyes interjúkon vesznek részt.



43
Waberer’s International Nyrt.  

ELLÁTÁSILÁNC-MENEDZSMENT (MSC) BUDAPEST 

Európa vezető nemzetközi komplett kamionrakomány (FTL) szállítmányozója a saját flottá-
val szolgáltatást nyújtó cégek szegmensében, és Magyarországon piacvezető a belföldi áru-
szállítás és komplex logisztikai szolgáltatások terén. A társaság tevékenységei a szabványos 
raklapos áruk hosszú távú nemzetközi szállítására, belföldi szállításra, száraz- és hűtött 
áruk tárolására és terjesztésére, valamint nemzetközi közvetítésre terjednek ki.
A társaság számos alapítványon keresztül sok más társadalmi aktivitáson felül támogatja 
a szállítmányozási és logisztikai szakértők új nemzedékeinek kinevelését, többek között 
a gyermekek sürgősségi és traumatológiai ellátásával foglalkozó szervezeteket, valamint 
vezető kulturális egyesületeket, kiemelkedő sportolókat és sportklubokat.

Miért minket válassz?
|	a duális program kiemelten fontos 

számunkra, hallgatóinkat gazdag 
szakmai program és befogadó közösség 
várja

|	több mint 70 éve működő cégcsoport, 
Közép-Kelet Európa legnagyobb 
fuvarozási és szállítmányozási cége 
vagyunk

|	nemzetközi munkakörnyezetben,  
idegen nyelv aktív használata révén 
nálunk biztosan fejlődhetsz

Várunk csapatunkba, ha
|	érdekel a logisztikai szektor és  

a műszaki terület
|	szeretnél egy fiatalos csapat tagja  

lenni
|	szívesen kipróbálnád magad nagyvállalati 

környezetben

A jelentkezés módja
Jelentkezz honlapunkon, majd töltsd fel  
önéletrajzodat és motivációs leveledet!

A jelentkezésről és a duális programunkról 
bővebb információt az alábbi honlapunkon 
találsz: waberersnews.com/dualiskepzes

Elérhetőségeink
Kérdés esetén keress minket bizalommal 
elérhetőségeinken:
|	Waberer’s International Nyrt.
|	1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.
|	dualiskepzes@waberers.com
|	+36 70/488-8745
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ÖSZTÖNDÍJ-
lehetőségek

Székesfehérvár Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet a helyi felsőoktatásban 
tanulóknak. Az Alba Regia Ösztön-
díjakra legalább 3,75-ös tanulmányi 
eredménnyel és nappalis jogviszonnyal 
lehet pályázni, postán vagy személyesen. 
A pályázatot nyert hallgatók 5 havi 
időtartamra (február–június) kapnak 
támogatást.

ALBA REGIA  
FELSŐOKTATÁSI  
ÖSZTÖNDÍJ A Tanulmányi ösztöndíj a kiemelkedő  

tanulmányokat folytató hallgatók  
számára biztosított pénzbeli juttatás,  
amely félévente kerül meghatározásra. 
Ösztöndíjra alapképzésben, osztatlan 
mesterképzésben az I. évfolyam  
2. félévétől kezdődően, mesterképzésben 
az I. évfolyam 1. félévétől kezdődően 
pályázhat a hallgató.

TANULMÁNYI   
ÖSZTÖNDÍJ

Az Egyetem önköltséges képzésben felvételt nyert hallgatóinak teljesítményük alapján 
pénzbeli juttatásként Corvinus ösztöndíjat adományoz az adott képzés hallgató által  
fizetendő féléves díjának (önköltség) teljes vagy részleges átvállalása céljából – (rész)ösztön-
díj). A (rész)ösztöndíjjal támogatott képzések köréről és az ösztöndíjkeret elosztásáról  
az Elnöki Testület dönt a szakok Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban történő évenkénti 
meghirdetésének előzetes jóváhagyása, illetve a központi felvételi, valamint az intézményi 
hatáskörben bonyolított felvételi eljárás ponthatárhúzási folyamata keretében. Mindennek 
során az Elnöki Testület határozza meg, hogy mely hallgatói körnek, mely képzésre írható 
ki Corvinus ösztöndíj pályázat és meghatározza a pályázat további feltételeit. Nem jogosult 
(rész)ösztöndíjra, aki az önköltségi díját nem saját maga fizeti (Stipendium Hungaricum 
ösztöndíjban részesülők, munkáltató által átvállalt az önköltségi díjuk, stb.) A (rész)ösz-
töndíj összege félévente maximum az adott képzés hallgató által fizetendő önköltségének 
megfelelő összeg. A (rész) ösztöndíj legfeljebb az adott szak hatályos képzési és kimeneti 
követelményeiben meghatározott képzési időre szól (támogatott félévek maximális száma). 
A (rész)ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatot az Elnöki Testület  
döntése alapján az oktatási rektorhelyettes a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével írja ki.

CORVINUS ÖSZTÖNDÍJ
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ÖSZTÖNDÍJ-

Olyan pénzbeli szociális juttatás, amely 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer adott évi 
fordulójához csatlakozott települési és 
megyei önkormányzatok által a hallgató-
nak adományozott szociális ösztöndíjból 
(önkormányzati ösztöndíjrész)  
és az önkormányzati ösztöndíj alapján  
a hallgató számára az egyetemen  
megállapított szociális ösztöndíjból 
(intézményi ösztöndíjrész) áll.

BURSA HUNGARICA

A Rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató 
szociális helyzete alapján biztosított pénz-
beli juttatás. Az ösztöndíjra az I. évfolyam 
1. félévétől kezdődően pályázhat a teljes 
idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, 
osztott vagy osztatlan mesterképzésben 
tanulmányokat folytató hallgató. A hallgató 
szociális helyzetét tanulmányi félévente 
egyszer, intézményi szinten egységesen 
vizsgálja a Hallgatói Szociális Bizottság, 
majd ennek eredményét használja fel mind 
a szociális ösztöndíj, mind a kollégiumi  
felvételek (amennyiben a hallgató erre 
vonatkozóan a „Kollégiumi Jelentkezés” 
kérvény benyújtása során nyilatkozott), 
valamint minden más rászorultsági alapú 
juttatás elbírálásához. Az ösztöndíj nyilvá-
nos pályázat útján nyerhető el. A pályázatot 
az oktatási rektorhelyettes a Hallgatói 
Önkormányzat egyetértésével írja ki.  
A pályázatok ellenőrzését és rangsorolását  
a Hallgatói Szociális Bizottság végzi.

RENDSZERES  
SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ

A Rendkívüli szociális ösztöndíj a hall-
gató szociális helyzetében bekövetkező 
rendkívüli esemény alapján biztosított 
pénzbeli juttatás. Ösztöndíjat az év 
bármely időszakában írásban kérhet 
(pályázhat) a hallgató, ha saját vagy 
családja szociális helyzetében rendkívüli 
esemény következett be. Rendkívüli  
eseménynek tekinthető például a hosszan  
tartó, súlyos betegség, haláleset, illetve 
egyéb, a szociális helyzetben bekövet-
kező jelentős változás. Az ösztöndíjra 
a teljes idejű (nappali munkarendű) 
alapképzésben, osztott vagy osztatlan 
mesterképzésben tanulmányokat folyta-
tó hallgatók pályázhatnak. Az ösztöndíj 
egyszeri juttatás. Az ösztöndíj nyilvános 
pályázat útján nyerhető el. A pályázatot 
az oktatási rektorhelyettes a Hallgatói 
Önkormányzat egyetértésével írja ki.

RENDKÍVÜLI  
SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ

A Corvinus Kiválósági Ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató,  
kiemelkedő tanulmányi és tudományos kutatási, illetve közéleti tevékenység 
végzését, a hallgatói kiválóságot ösztönző, támogató pénzbeli juttatás.

CORVINUS KIVÁLÓSÁGI  
ÖSZTÖNDÍJ
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ALAPKÉPZÉSEK GAZDÁLKODÁSI  
ÉS MENEDZSMENT

PÉNZÜGY  
ÉS SZÁMVITEL

TURIZMUS- 
VENDÉGLÁTÁS

Albacomp Ri Rendszerintegrációs Kft. x

Alba Regia Sport Club x

Accor-Pannonia Hotels Zrt. x

A-SET Ingatlanhasznosító Kft. x

Best Western Plus Lakeside Hotel (Medius Tours Szolgáltató Kft.) x

Budapest Brand Nonprofit Zrt. x

Continental Group x

Emerson Process Management Magyarország Kft. x x

Harman Becker Gépkocsirendszer Gyártó Kft. x x

Hotel Magyar Király (Balance-99' Zrt.) x

Howmet-Köfém Székesfehérvári Könnyűfémmű Kft. x x

Írisz Office Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Zrt. x x

Köfém Sport Club x

Kyndryl Hungary Kft. x x

Masterplast Nyrt. x x

Országos Mentőszolgálat x x

OTTO FUCHS Hungary Kft. x

Penny Market Kft. x x

Praktiker Építési- és Barkácspiacok Magyarország Kft. x x

Simon Plastics Kft. x

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala x x

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. x x

Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ x

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. x

Takarékbank Zrt. x x

Videoton Holding Zrt. x x

XOMOX Magyarország Kft. x x

Partnereink  
képzésenként



47MESTERKÉPZÉSEK ELLÁTÁSILÁNC- 
MENEDZSMENT

SPORT- 
KÖZGAZDÁSZ SZÁMVITEL

Alba Regia Atlétikai Klub x

Alba Regia Sport Club x

Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály x

Budapesti Honvéd Sportegyesület x

Corvex Üzleti Megoldások Zrt. x

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. x

Ekol Logistics Kft. x

Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. x

ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Kft. x

Flextronics International Kft. x

Grundfos Magyarország Gyártó Kft. x

GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. x

Harman Becker Gépkocsirendszer Gyártó Kft. x

HUMDA Magyar Autó-Motorsport és  
Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. x

Hydro Fehérvár AV19 Sport Club x

KPMG Hungária Kft. x

Magyar Kajak-Kenu Szövetség x

Magyar Kézilabda Szövetség x

Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség x

Magyar Röplabda Szövetség x

Masterplast Nyrt. x

Motiment Kft. x

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. x

Robert Bosch Kft. x

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. x

The Path Sports Management (HPB Sportmanagement Kft.) x

Trans-Sped Logisztikai Szolgáltató Központ Kft. x

Tyco Electronics Hungary Termelő Kft. x

Újpest FC x

Waberer’s International Nyrt. x
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Jelentkezz  
február 15-ig  
a felvi.hu-n  
az egyetemre!

Jelentkezz  
a választott 
vállalati  
partnernél 
május végéig!

Vegyél részt  
a vállalati  
kiválasztáson!

bceszekesfehervar

Budapesti Corvinus Egyetem

Corvinusos leszek Székesfehérváron

maradj le!
NE

1 2 3

A DUÁLIS FELVÉTELI 5 FŐ LÉPÉSE

uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/az-egyetem-campusai/kozgaz-campus
uni-corvinus.hu/szekesfehervar
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A kiadvány az Európai Unió, Magyarország és az Európai Szociális Alap társfinanszírozása által  
biztosított forrásból az EFOP-3.5.1-16-2017-00001 azonosítójú „Duális és kooperatív felsőoktatási  
szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése” című projekt keretében készült el.

Várd a vállalati 
döntést és  
a felvételi  
ponthatárokat!

Örülj  
a sikeres  
felvételinek!

4 5

ELÉRHETŐSÉGEK
Mocsonoky Anna • duális program koordinátor • dualis@uni-corvinus.hu
Dr. Ősz Rita • rektori megbízott • szc.akademia@uni-corvinus.hu • +36 30/554-0891

NE MARADJ LE FRISS  
INFORMÁCIÓINKRÓL!  
KÖVESS MINKET!
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