17. szám (2018. június)

Duális Nyílt Napot tartott a BGE
A május 18-án harmadik alkalommal
megrendezésre került Duális Nyílt Nap a leendő
hallgatók, duális képzést kínáló partnercégek,
valamint egyetemi oktatók, munkatársak számára
biztosított közös platformot a találkozásra.
A
Külkereskedelmi,
a
Kereskedelmi,
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi és Pénzügyi
és Számviteli Karokra jelentkezők számára
szervezett program iránt már az előzetes online
regisztráció alapján nagy volt az érdeklődés. Az
esemény sikerét alátámasztja, hogy a regisztrálók csaknem mindegyike, közel 200 fő vett részt a
nyílt napon. Jelentős volt a duális partnerek magas részvételi aránya: idén 12 cég képviseltette
magát a 2018/2019-es tanévben induló duális képzési területekről, azaz a gazdálkodási és
menedzsment, kereskedelem és marketing, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel és
turizmus-vendéglás szakokról.
A program első felében tájékoztató előadások hangzottak el egyetemi oktatóktól és
munkatársaktól a duális képzésre való
jelentkezésről, lehetőségekről és a felvétellel járó
teendőkről. A hallgatóság pedig betekintést
nyerhetett a képzési időszak részleteibe egy
duális partnercég és egy duális hallgató
szemszögéből is. A program második felében az
érdeklődők személyesen felkereshették az általuk
választott
képzési
területet
képviselő
partnercéget, valamint a kari kapcsolattartókkal is
lehetőség nyílt a kötetlen beszélgetésre.

A szervezők - a duális kapcsolattartók és a Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda munkatársai köszönetüket fejezik ki a nagy sikerű esemény létrejöttét támogató kollégáknak, partnercégeknek,
érdeklődőknek, valamint minden résztvevőnek- bízva a jövő évben tartandó nyílt nap hasonlóan
színvonalas megvalósulásában.
A Duális Nyílt Napon kiállító partnerek:
AccorHotels
Auchan Magyarország Kft.
CBA Kereskedelmi Kft.
DSV Hungaria Szállítmányozási Kft.
Lidl Magyarország Bt.
Praktiker Kft.
Process Solutions Kft.
Rail Cargo Hungaria Zrt.
Robert Bosch Elektronika Kft.
Siemens Zrt.
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
TMF Magyarország Kft.

A BGE tehetségeinek találkozója a Kutató Hallgatók Konferenciáján
A 2018. május 30-án először megrendezésre kerülő Kutató Hallgatók Konferenciáján
(KUSZA), a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) Markó utcai aulájában közel száz érdeklődő,
közöttük több hallgató, oktató és kutató gyűlt össze.
A rendezvényen a BGE négy szakkollégiumának hallgatói találkoztak egymással. Az Új Nemzeti
Kiválóság Programban (ÚNKP) ösztöndíjat nyert hallgatók pedig bemutatták tudományos
munkájukat. Számos érdekes és aktuális témáról esett szó, melyek rövid leírása elérhető az
Egyetem honlapján.
Az eseményen átadták a Kiváló Mentori Díjakat is a tehetséggondozás területén kiemelkedően
teljesítő oktatóknak és kutatóknak.
A Konferencián elhangzott előadások listája.
o
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o
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o
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Ádám Kristóf: A magyar járműipar az elektromos autó tükrében
Baranyai Zsófia: A „smart city” koncepció turisztikai vonatkozásai
Fürjes Tamás István: Fordított jackpot: válságkezelés a szerencsejáték-iparban
Hadabás Kitti: Az ADHD és az Y generáció a munkaerőpiacon
Horváth Eszter: A magyar és a nemzetközi számvitel harmonizációja egy Magyarországon
működő nemzetközi cég leányvállalatánál, a nemzetközi tranzakciók különböző
elszámolását, kimutatását illetően
Irmai Krisztián: Nemzetközi sportrendezvények turisztikai és gazdasági hatásainak
vizsgálata a 2016-os labdarúgó EB és a 2017-es FINA VB példáján
Katzenbach Anett: Free-floating carsharing Magyarországon és Németországban
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Kuruc Anna: A Balaton fővárosainak összehasonlítása a „turistacsalogatók” és a helyi
adókból származó bevételek alapján
Leé Dóra: Az ornitológia szerepe Magyarország turizmusában
Mohácsi László: A szellemírás mestersége és annak megítélése írói és hallgatói
szemszögből Molnár Alíz: Az európai és a nemzeti identitás formálódó szerepe
Rendek Csaba: Új módszerek a gazdasági alapképzések matematikaoktatásában
Rendes Szabolcs: Bankválság a válság után? Hogyan és miért diverzifikálják a bankok
hitelportfóliójukat?
Répászky Márk: A tanulási és utazási formák keresztmetszetei; az Erasmus program és a
turizmus kapcsolata
Somogyi Kitti: Csapatépítés a konyhában
Tulkán Márk: Alkalmazotti elkötelezettség a hazai számviteli szolgáltató cégeknél dolgozó
X és Y generációs munkavállalók körében

Az őszi félévben is folytatódnak az Egyetem tehetséggondozási programjai. A hallgatók a
Tudományos Diákköri Konferencián és a Controlling Esettanulmányi Versenyen is megmérettetik
tudásukat oktatók és vállalati szakemberek előtt.
A versenyekkel kapcsolatban bővebb információ a Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda
munkatársaitól is kérhető.

Collab – találkozások vállalkozókkal a Budapest LAB és a MOME
szervezésében
A BudapestLAB és a MOME+ elindította Collab előadássorozatát, ahol alkalomról
alkalomra, a design és vállalkozások világában aktív meghívottak mesélnek saját karrierjükről,
sikereikről, valamint megosztják a hallgatósággal az oda vezető út során szerzett tapasztalataikat.
A Collab rendezvénysorozat keretein belül megvalósuló találkozások első eseményén a USE
UNUSED tervezőit kérdezték. A második előadáson a Maform tervezőivel zajlott érdekes
párbeszéd, őket a Kreinbacher kereskedelmi és marketingvezetője, majd a Neuzer alapító
tulajdonosa követte. Az szezonzáró rendezvény vendége az S39 Hybrid Design alapítója volt.
A Collab ötödik előadásán dr. Radácsi László, a BudapestLAB igazgatója Baróthy Annával, a
többszörösen díjazott, építészeti projektekkel és termékfejlesztéssel foglalkozó S39 Hybrid Design
vállalkozás alapítójával beszélgetett.
A nyilvános eseményen szó esett többek között a cégnév kialakulásának folyamatáról, tervezésről,
nőként való vállalkozásról.
Az S39 Hybrid Design tervezőjének célja maradandót alkotni, ezért is dolgozik főként betonnal.
Egyik betonból készült alkotásuk például a Széll Kálmán téren álló óra, amelyet a régi ikonikus óra
helyettesítésére terveztek.
Baróthy Anna sikerei mögött nem állt kész stratégia, sőt a márkaépítés is csak most kezdődik.
Néhány éve tanácsadó segítségével született első üzleti tervük, amelynek már érződnek a pozitív

hatásai. A tervező szerint nagy piaca és haszna lenne a kreatív szakmabelieket segítő
menedzsereknek.
A vállalkozásbarát Budapesti Gazdasági Egyetem Dr. Radácsi László, a BGE rektori tanácsadója és oktatója
vezetésével egy olyan tudásszolgáltató és tudásmegosztó bázist alakított ki a Budapest LAB
Vállalkozásfejlesztési Központ (Budapest LAB Entrepreneurship Center) életre hívásával, amely kutatási
eredményeivel, fejlesztéseivel a hazai kis- és középvállalkozások fejlődését hivatott támogatni.
A BudapestLAB részt vesz a magyar vállalkozókat érintő nemzetközi és hazai projektekben, és közzéteszi azok
eredményeit - így biztosítva, hogy legfrissebb eredmények mindenki számára elérhetők legyenek. Az
intézmény információk terjesztésén túl a kkv-k sikeres működését elősegítő képzéseket is szervez.
A Központ több felületen és módszerrel igyekszik elérni az érdeklődőket: online magazinnal, kiadványokkal és
rendezvényekkel hívja fel a figyelmet.

A Collab rendezvénysorozat a következő félévben is várja az érdeklődőket. Az eseményekről a
BudapestLAB honlapján és az Egyetem Facebook felületein keresztül is értesülhetnek, illetve a
rendezvények időpontjai a Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda éves rendezvénynaptárjában is
elérhetőek.

Fontos időpontok, jó lehetőségek a következő egyetemi félévben is
Hamarosan lezárul a 2017/2018-as tanév második féléve, ezzel együtt elkezdődik a
felkészülés a szeptemberben induló tanévre is. Az alábbiakban a következő néhány hónap
fontosabb határidői, eseményei kerülnek összefoglalásra.
A felsőoktatási felvételi folyamat a végéhez közeledik, 2018. július 25-én határozzák meg a
felvételi ponthatárokat, ezt követően pedig a felsőoktatási intézmények értesítik a felvételt nyert
hallgatókat.
A BGE külföldi hallgatók számára meghirdetett nyári egyeteme idén Success of Central Europe
and East Asia – Business Areas of Mutual Advantage címmel 2018. július 22. és augusztus 3. közt
kerül megrendezésre.
A tanévkezdés előtt, augusztus végén színes programokkal várják a leendő hallgatókat a kari
gólyatáborok, ahol jobban megismerhetik a Budapesti Gazdasági Egyetem működését,
betekintést nyerhetnek az egyetemisták életébe, valamint megismerkedhetnek szaktársaikkal és
évfolyamtársaikkal is. A gólyatáborok egy-egy vállalati partner számára is kínálnak megjelenési,
kapcsolatépítési lehetőséget.
Duális szerződéskötés szempontjából a következő időszakban két fontosabb határidő közeleg:
szeptemberben kell megvalósítani a 2018/2019-es tanévben induló duális képzésre felvételt nyert
hallgatók és a duális vállalati partnerek kétoldalú munkaszerződéseinek megkötését, majd ezzel
egy időben megkezdődik a 2019/2020-as tanévre vonatkozó duális képzési együttműködési
megállapodások megkötésének időszaka a leendő partnerszervezetek és az Egyetem között,
amely 2018. október 19. határidővel zárul.

Az eseménydús nyarat követően szeptemberben indul a szorgalmi időszak, ez alkalomból – a
hónap második hetében – a BGE ünnepélyes tanévnyitó keretein belül üdvözli hallgatóit. Vállalati
partnerek számára az őszi szorgalmi időszak fontos eseménye a KVIK Karrier Nap november
második hetében, valamint az Országos Controlling Esettanulmányi Verseny november utolsó
hetében, és a Tudományos Diákköri Konferencia 2018. november 23-án. A szorgalmi időszak
december második hetében zárul.
A fenti események, rendezvények kapcsán bővebb információk szerezhetők a Munkaerő-piaci
Kapcsolatok Iroda munkatársaitól – az együttműködési lehetőségek kapcsán forduljanak hozzánk
bizalommal.

BGE-s hallgatói sikerek nemzetközi versenyeken
A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) hallgatói a közelmúltban több európai és
tengerentúli versenyen sikeresen szerepeltek.
A Guatemalában megrendezett 23. Network of International Business Schools 2018 Nemzetközi
Esettanulmányi Versenyeén négy BGE KVIK-es hallgató bizonyította tudását. Feladatuk egy
nemzetközi üzleti kérdésekre összpontosító írásbeli esettanulmány alapján a szervezet előtt álló
kihívások felmérése és azok megoldása volt. Az eredményes szereplésért járó elismerést április
24-én a BGE rektora, Prof. Dr. Heidrich Balázs, valamint Dr. Dietz Ferenc kancellár adta át.
Három szállodamenedzsment témájú nemzetközi versenyen is eredményesen szerepeltek
hallgatóink. Az Egyetem partnere, az Accor Hotels Take Off! elnevezésű versenyének témája egy
mobil hotel tervezése volt. A beküldött 187 projekt közül a BGE-s hallgatók 3 fős csapata május
17-én sikeresen továbbjutott az elődöntőbe, melyet a párizsi döntő követ majd.
A maastrichti EMCup2018 Hotelmenedzsment verseny központi témája „High Tech vs. High
Touch” volt, ahol szállodamenedzsment ötleteket és ezek megvalósítását kellett kidolgoznia a
csapatoknak. BGE-s csapat először vett részt EMCup versenyen és a középmezőnyben végzett.
A RedGlobal cég által február közepén indított négy hetes University Challenge szimulációs
verseny során a hat csapat hat fiktív hotel működését irányította, melyek eredményeit a verseny
végén összehasonlították. Magyarországról a BGE-KVIK hallgatói indultak, akik előkelő helyezést
értek el, a dobogó második fokára állhattak fel.
A jövőben további három nemzetközi eseményen is részt terveznek venni a BGE hallgatói.
Október 7-12. között, Kanadában a technológia iparra és stratégiáira gyakorolt hatásairól
értekeznek a Lazaridis esettanulmányi versennyel egybekötött konferencia keretében, majd
október 19-én kezdődik Dél- Koreában, egy multinacionális cég problémáira fókuszáló Solbridge
esettanulmányi verseny. Végül a németországi Münsteri Egyetem esettanulmányi versenyén
mérettetik meg tudásukat a hallgatók november 14-17. között. A versenyekhez sok sikert
kívánunk!
Az Egyetem örömmel fogadja tehetséggondozási tevékenységek kapcsán is a vállalati partnerek
közreműködését – érdeklődés esetén forduljanak bizalommal a Munkaerő-piaci Kapcsolatok
Irodához.

Keleti Üzleti Konferencia 2018
A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) Keleti Üzleti Akadémiai Központja 2018. május 1011-én rendezte meg konferenciáját The Transformation of Asian Economic Institutions:
Understanding Local Changes and Global Impacts on Business and Society címmel.
KELETI ÜZLETI AKADÉMIAI KÖZPONT
A Keleti Üzleti Akadémiai Központot (Oriental Business and Innovation Center - OBIC) 2016-ban a Budapesti
Gazdasági Egyetem (BGE) és a Magyar Nemzet Bank (MNB) hozta létre. Az OBIC általános célja a magyar
gazdaság versenyképességének fejlesztése a délkelet - ázsiai régió tapasztalatainak megértésén keresztül.
A nemzetközi gazdasági környezet és a világpolitikai súlypontok átrendeződése a földrajzi távolság ellenére
is új távlatokat nyithat mind a külgazdasági kapcsolatokat, mind az innovációt, mind pedig a tudástranszfert
tekintve Magyarország számára. A globális nyitás politikája jelenti azt a keretet, amelyhez a BGE a hallgatók,
kutatók cseréje, a tudományos kutatás és a keleti nyelvek oktatása révén hátteret tud biztosítani.

Az idei OBIC konferencia témája a kelet-, dél- és
délkelet-ázsiai
országok
gazdasági
intézményeinek átalakulási folyamata volt. Az
előadások során hangsúlyozták, hogy a gazdasági
változás elkerülhetetlen, amelyhez nemcsak
alkalmazkodni kell, hanem szerkezetátalakítást is
eredményezhet.
Az idei rendezvény teret adott a regionális
változások és azok Közép-Európára gyakorolt
hatásainak megértésére, valamint a válaszul adható tudásalapú politikák ösztönzésére, a
többdimenziós kihívások kezelésére.
A Keleti Üzleti Akadémiai Központ céljairól, működéséről további információk a Budapesti
Gazdasági Egyetem honlapján érhetők el.

Visegrádi országok rektori konferenciája
A Magyar Rektori Konferencia (MRK)
kétnapos nemzetközi rektori konferenciát
szervezett Budapesten a V4 országok
(Csehország, Lengyelország, Magyarország
és Szlovákia) részvételével, melynek első
állomása május 17-én a Budapesti Gazdasági
Egyetem (BGE) volt.
A rendezvény lehetővé tette a négy ország
közötti kulturális és oktatási kapcsolatok
elmélyítését,
intézmények
közötti
együttműködések megerősítését, valamint új együttműködési lehetőségek feltárását is.

Az értekezlet első napján közel százhúsz egyetemi vezető, résztvevő gyűlt össze a BGE Aulájában.
A megnyitón Íjgyártó István kulturális és tudománydiplomáciáért felelős államtitkár, Prof. Bódis
József, az MRK elnöke és Prof. Dr. Heidrich Balázs, a Budapesti Gazdasági Egyetem rektora is
beszédet mondott.
A rendezvényen bemutatták az Elosztott kiválóság (Distributed excellence) koncepcióját, amely
intézményi szintű finanszírozást biztosítana az EU-ban működő egyetemek számára
versenyképességük fokozására.
Az előadás során részletesebben ismertették a kutatás, fejlesztés és innováció legfrissebb
eredményeit, valamint a nemzetközi fejlesztési lehetőségeket is.
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