8. szám (2017. június)

Kutatás a könyvvizsgálói munka minőségéről – továbbra is zajlik a
kérdőíves felmérés
A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar Számviteli Intézeti Tanszékén folyó
kutatás célja a könyvvizsgálói munka minőségének felmérése és elemzése. A kutatás keretében
mind a vállalatvezetőket, mind a könyvvizsgálókat meg kívánják szólítani a kutatás szervezői.
A szakemberek szeretnék a nemzetközi és magyar szabályokat, könyvvizsgálati minőségről szóló
útmutatókat és tudományos munkákat felhasználva megvizsgálni a könyvvizsgálati munka
minőségének értelmezéseit, valamint felmérni a magyarországi helyzetet a vállalkozás és a
könyvvizsgáló oldaláról egyaránt. A projekt célja, hogy mindezek alapján a kutatók egy értékelési,
minősítési rendszert vázoljanak fel a jövőben.
A kutatás jelenlegi fázisában kérdőíves felmérés zajlik, mellyel szeretnék felmérni, hogy egy adott
vállalkozás vezetése mennyiben látja át, ismeri a könyvvizsgálat célját és a könyvvizsgáló
munkáját, mennyire értékeli azt, és hogyan tudja megítélni a könyvvizsgáló munkájának
minőségét.
A vállalatokra vonatkozó kérdőív kitöltése mindössze 20 percet vesz igénybe. Az online
kérdőív itt érhető el.

Duális Nyílt Nap a Budapesti Gazdasági Egyetemen
2017. június 2-án Duális Nyílt Napot rendezett a Budapesti Gazdasági Egyetem, ahol az
érdeklődők hasznos információkat szerezhettek a képzési formáról, valamint találkozhattak annak
résztvevőivel: duális hallgatókkal, egyetemi oktatókkal és kapcsolattartókkal, illetve olyan duális
partnerszervezetek képviselőivel, amelyeknél még zajlik a kiválasztási folyamat.
A Duális Nyílt Nap második alkalommal került megrendezésre és idén is sok érdeklődőt vonzott:
több mint 150 leendő hallgató és hat vállalati partner vett részt az eseményen.
A rendezvényen Dr. Kozár László, a stratégiai projektek igazgatója köszöntötte elsőként a
megjelenteket és ismertette a duális képzés egyetemi hagyományait és kereteit. Ezt követően Dr.

Kozák Tamás, az intézmény duális képzési felelőse tartott tájékoztatót, melyben részletesen
bemutatta a duális képzést, annak időrendjét, a résztvevő felek jogait és kötelezettségeit, valamint
a fontosabb határidőket. Szabó Antal, a Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda vezetője a leendő
hallgatók tájékozódását segítő, a duális képzésről részletes információkat tartalmazó egyetemi
oldalt ismertette meg a résztvevőkkel. Előadásából az érdeklődők megtudhatták, hogy kik az
intézmény aktuális duális partnerei, mely partnerszervezeteknél zajlik még a kiválasztás folyamata
és hol juthatnak bővebb információhoz a jelentkezéssel kapcsolatban.
Annak érdekében, hogy minél teljesebb képet kapjanak a jelenlévők a duális képzésről, az
Egyetem vállalati partnerei közül az Auchan Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
képviseletében Lugasi Márta képzési igazgató is megosztotta tapasztalatait a képzéssel
kapcsolatban. A vállalat szinte a kezdetektől, 2015 óta indít duális képzést a BGE-vel
együttműködve, hiszen Lugasi Márta is kiemelte, hogy elkötelezettek a tehetséges fiatalok, a jövő
szakembereinek képzésében. A partnerszervezet duális hallgatója, Sándor Dávid is beszámolt
gyakorlati tapasztalatairól. Elmondása szerint a vállalat munkatársai segítőkészen fogadják a
hallgató-munkavállalókat, akik gyakorlati idejük alatt tanulmányaikhoz kötődően több szakterület
munkájába is betekintést nyerhetnek.
A ROBERT BOSCH Elektronikai Kft.-vel szerződött duális hallgató, Szalay Donát prezentációja
keretében igyekezett közelebb hozni az érdeklődőkhöz a duális hallgatók mindennapjait.
Előadásában hangsúlyozta a helyes időbeosztás fontosságát, kitért a képzés csapatépítő hatására,
a duális hallgatókkal szembeni elvárásokra és ismertette a gyakorlati oktatás jellemzőit a Boschnál.
Az előadásokat követően az érdeklődők találkozhattak a megjelent partnerszervezetek
képviselőivel és duális hallgatóival, akiknek személyesen is feltehették kérdéseiket és lehetőségük
nyílt a helyszínen jelentkezni is a vállalatokhoz. Az érdeklődők emellett a BGE duális képzésben
érintett munkatársaival, kari kapcsolattartóival és a gyakorlati megvalósításban résztvevő
szakembereivel, oktatóival is találkozhattak, akik a délután folyamán szintén válaszoltak a
felmerülő kérdésekre.
Bízunk benne, hogy a Nyílt Nap megrendezésével az intézmény hozzájárult a partnerszervezetek
és a leendő hallgatók kapcsolatfelvételéhez és minden fél számára értékes információk
hangzottak el az eseményen.
A duális képzéssel és a csatlakozási lehetőségekkel kapcsolatban a partnerszervezetek ide
kattintva juthatnak bővebb információhoz.

Minden egy helyen a BGE duális képzéseiről
A Budapesti Gazdasági Egyetem számára fontos, hogy mind a partnerszervezetek, mind a leendő
hallgatók egyszerűen és gyorsan juthassanak hasznos, naprakész információkhoz a duális
képzéssel kapcsolatban.
Az intézmény honlapjának főoldalán ezentúl egy új, „duális képzés” elnevezésű menüpont segíti
a tájékozódást, melyre kattintva választhatnak az érdeklődők, hogy a duális képzést vállalatoknak,
vagy leendő hallgatóknak bemutató oldalát szeretnék megtekinteni.

A „duális képzés vállalatoknak” oldal olyan tudnivalókat tartalmaz, melyek egyaránt hasznosak
lehetnek a képzés iránt érdeklődő, csatlakozni kívánó szervezeteknek és a már együttműködő
partnerszervezeteknek is. Az oldal részletesen bemutatja a duális képzést, jogszabályi hátterét és
egyetemi kereteit, a duális képzésben érintett szakokat, valamint a képzéshez történő csatlakozás
menetét. A felület az aktuális határidők és a duális képzéssel kapcsolatos események mellett
tájékoztatást nyújt arról is, hogy milyen előnyökkel és kötelezettségekkel jár a képzésben történő
részvétel – megkönnyítve ezzel a döntéshozatalt. A Kapcsolat menüpontban azok az intézményi,
kari és a képzésben résztvevő szakokhoz kötődő kapcsolattartók elérhetőségei kerültek
összefoglalásra, akikhez bármikor bizalommal fordulhatnak az érdeklődők kérdéseikkel.
A „duális képzés hallgatóknak” oldal elsősorban a felvételizőknek kíván segítséget nyújtani azzal,
hogy teljeskörű tájékoztatást nyújt a BGE-n folyó duális képzésről. A duális képzés általános
bemutatásán túl természetesen itt is fontos szerepet kapott az előnyök és kötelezettségek
ismertetése, hiszen a képzésben történő részvétel a hallgatók számára is felelős döntés. Az
érdeklődők megtekinthetik a duális képzésben résztvevő szakokat, illetve partnerszervezeteket és
választ kaphatnak a gyakran ismételt kérdésekre is. Az oldal egyik legnépszerűbb eleme az az
összefoglaló táblázat, melyből a leendő hallgatók tájékozódhatnak a partnerszervezetekhez
történő jelentkezés módjáról és határidejéről.
Bízunk benne, hogy az új, gyorsabban elérhető menüpontnak és a folyamatosan frissülő
tartalomnak köszönhetően az oldal hatékony segítséget nyújt az intézmény duális képzése iránt
érdeklődőknek.

Egy startup, negyven megoldás – Számviteli Esettanulmányi Verseny a
PSZK-n
2017. május 2. és 8. között Számviteli Esettanulmányi Verseny került megrendezésre a Pénzügyi
és Számviteli Karon. A „Big Hummy” címet viselő rendezvény a Kar Számvitel Intézeti Tanszéke és
a Lámfalussy Sándor Szakkollégium szervezésében jött létre.
A verseny alapjául szolgáló eset egy frissen alakult, elképzelt vállalkozáshoz, a „Hummy”-hoz
kapcsolódott, ami közösségi vendéglátóhelyet működtető vállalkozásként elszámolási platformot
biztosít főzni és enni vágyó emberek között. Az esettanulmány során a cég kezdeti éveit
kísérhették végig a jelentkezett csapatok az ötlet megszületésétől az első befektető bevonásáig,
és a felmerülő mindennapi problémákig. A feladat kidolgozása során a résztvevőknek az ImaERP
könyvelő moduljában kellett rögzíteniük a gazdasági eseményeket, az egyes gazdasági évek
eredményét pedig menedzsmentjelentéseken keresztül kellett bemutatniuk, melyet a R!PORTban készíthettek el.
A verseny sok hallgatót megmozgatott, összesen 61 csapat indult, akik közül 40 küldött be
érvényes pályamunkát. Az előzetes értékeléseket követően május 8-án a hat legjobb csapat
ismertethette prezentációját a döntőben. A zsűrizésben részt vettek az Egyetem oktatói, az
ImaERP, a R!PORT és a Process Solutions képviselői is, így nem csak szakmai, de piaci és gyakorlati
szemmel is megmérettettek a hallgatók előadásai. A döntőben elhangzott prezentációk magas
színvonalúak és problémaorientáltak voltak, így nehezen született döntés a győztesről. A versenyt
végül a Németh Viktor és Papp Dávid által fémjelzett „JPE” csapat nyerte, akik a verseny
fáradalmait a főnyereményként kapott egyhetes fesztiválbelépő segítségével pihenhetik ki,

valamint arra is lehetőséget kaptak, hogy a résztvevő vállalatok valamelyikénél töltsék szakmai
gyakorlatukat.

Folyamatosan bővül az alapoklevéllel már rendelkezők számára kínált
továbbképzések köre
A Budapesti Gazdasági Egyetem a szakirányú továbbképzések terén is – a Karok képzési
területeihez igazodóan – sokszínű képzési kínálattal várja az alapoklevéllel már rendelkező, de
még további speciális szakképzettség megszerzését tervező felnőtteket. A képzések esti vagy
levelező munkarendben indulnak, így munka mellett is elvégezhetők.
Fontos cél, hogy a képzések mind tartalmukban, mind felépítésükben igazodjanak a gyorsan
változó munkaerő-piaci igényekhez. Az egyetem a felnőttek képzésébe is magasan kvalifikált
oktatókat von be, akik munkájuk során saját tapasztalataik mellett hasznosítják az egyetemi
kutatási eredményeket is. A képzések köre folyamatosan bővül: a 2017/18. tanévben a BGE
mindhárom budapesti kara új, a felsőoktatási piacon egyedülálló képzéssel bővíti az eddigi
képzési portfólióját, mellettük a zalaegerszegi kar is a régiójában tapasztalható igényekre reagáló
képzéseket kínál.
A Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg gazdasági logisztikus, pályázati projektmenedzser, coach
képzésekkel várja a jelentkezőket, valamint a közpénzmenedzsment terén is kínál képzést.
A Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Magyarországon először egyedülálló
módon 2017 szeptemberében indítja el új képzését, amely a gasztronómia és a vendéglátás
legmagasabb színvonalának művelését és szervezését ötvözi. A Csúcsgasztronómia menedzser
szakirányú továbbképzésben a kiemelkedő elméleti tudással és szakmai gyakorlattal rendelkező
egyetemi oktatók mellett a gyakorlati tárgyak oktatásában a szakma neves, hazai és nemzetközi
szinten elismert képviselői vesznek részt. A kétféléves képzés célja és tartalma összhangban van
napjaink gasztronómiai trendjeivel és azzal a szemlélettel, hogy a magas hozzáadott érték jelenti
a tartós üzleti siker alapját.
A Kar szakirányú továbbképzései között megtalálhatók még többek között a munkahelyi
mentálhigiéné, a turizmusdesztináció, a kereskedelmi logisztika területével foglalkozó képzések
is.
A Külkereskedelmi Kar a nemzetközi logisztika, a nemzetközi beszerzés, PR és a gazdasági
szakfordítás iránt érdeklődőket várja képzéseivel. A Kar a kereskedelembiztonság és
üzletfejlesztés területén tervezi szakirányú továbbképzési körét bővíteni.
A Pénzügyi és Számvitel Kar a pénzintézeti, adó és controlling témájú képzései mellett a
közpénzmenedzsment, illetve a business coach területén kínál továbbtanulási lehetőséget. Ősszel
a pénzügyi befektetési piacon dolgozók vagy azon a területen elhelyezkedni szándékozók
számára tervezi szakirányú továbbképzés indítását.
Egy-egy képzés részletes megismerése érdekében hasznos minél hamarabb információkat
gyűjteni (pl. a bemeneti és kimeneti követelményekről, a képzések tematikájáról, tantárgyairól, a
képzés hosszáról, esti vagy levelező munkarendjéről), melyben segítségre vannak a BGE
Felnőttképzési Főosztály munkatársai, illetve a főosztály weboldala, ahol az Egyetem teljes
szakirányú továbbképzési kínálata megtekinthető, és mód van online jelentkezésre is.

A Budapesti Gazdasági Egyetem képzéseinek augusztusi jelentkezési határidejéig egész nyáron
várja az érdeklődők megkereséseit.

Fenntarthatósági Központ jön létre a Budapesti Gazdasági Egyetemen
A BGE Szenátusa májusban határozott az Egyetem Intézményfejlesztési Tervében kiemelt
szerepet betöltő fenntarthatóság jegyében alakuló szervezeti egységről.
Az Egyetemi Fenntarthatósági Központ az Egyetemi Fenntarthatósági Tanács és az Egyetemi
Fenntarthatósági Hálózat munkáját támogatja. Feladatai közé tartozik a fenntarthatósági stratégia
megvalósításának szakmai támogatása, a szakterületet érintő szabályzatok, útmutatások,
stratégiák karbantartása, a fenntarthatósági belső és külső kommunikáció támogatása, valamint
a témával összefüggő pályázatok felkutatása és azok előkészítésének szakmai támogatása. A
Központ külső szakmai képviseleti feladatokat is ellát, így a fenntarthatósággal kapcsolatos
szakmai együttműködések, tematikus hazai és nemzetközi szervezetek, rendezvények
felelőseként is működik az intézményben.
A Központtal egyidőben megalakul az Egyetemi Fenntarthatósági Hálózat, amely a
fenntarthatósággal
kapcsolatos
tevékenységek
egyetemi
szintű
koordinációjának
megvalósítására jön létre, valamint az Egyetemi Fenntarthatósági Tanács, amely a
fenntarthatósági stratégiai megfelelés megvalósulásáért felelős.

Vállalati ösztöndíj a COFCO International Hungary Kft.-vel
együttműködésben
Az ösztöndíj alapításának célja, hogy az Egyetem jó tanulmányi eredményt elért, szociális
körülményeit tekintve támogatásra szoruló, valamint az egyetem közösségi tevékenységben is
aktív, eredményes hallgatói részére ösztöndíjat biztosítson.
A COFCO International Hungary Kft. a COFCO International Holding cégcsoport tagja, amely a
nemzetközi gabonakereskedelem harmadik legnagyobb üzleti szereplője, széleskörű logisztikai
és kereskedelmi szolgáltatásokat nyújt világszerte. A cégcsoport a közelmúltban vásárolta fel a
holland érdekeltségű Nidera multinacionális vállalatot, amellyel a BGE (különösen a
Külkereskedelmi Kar) évek óta eredményes együttműködést folytat és jó kapcsolatot ápol. A
partnerszervezet szakmai gyakorlati helyet biztosít az intézmény hallgatói számára és rendszeres
szakmai előadások révén részt vesz a képzésben is.
A COFCO International Ösztöndíjat a partnerszervezet 2020. június 30. napjáig, hat féléven
keresztül biztosítja az Egyetem számára a hallgatók pénzügyi támogatása céljából. A
szemeszterenként meghirdetett pályázaton nyertes hat hallgató egyenként 300.000 Ft-os
ösztöndíj támogatásban részesülhet a vállalat jóvoltából. A támogatott hallgató kiválasztása a
jelentkezők tanulmányi eredménye, valamint szakmai előmenetele és közéleti tevékenysége
alapján történik. Az ösztöndíjban részesülő hallgatók egyúttal vállalják, hogy szakmai
gyakorlatukat (a szakmai gyakorlat szokásos díjazása mellett) a COFCO International Hungary Kftnél végzik.
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