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Jubileumi programok a KVIK-en
A Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi,
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kara (KVIK)
megalapításának 50. évfordulója alkalmából
jubileumi programsorozatot indított, melynek
egyik jelentős állomása a Magyar Szállodák és
Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) és a Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Múzeum kiállítása már
megnyitotta kapuit a Kar Alkotmány utcai
épületében.
A
hazai
kereskedelem
és
vendéglátóipar 50. születésnapjához szorosan
kapcsolódó fotógyűjtemény az MSZÉSZ félévszázados történetét mutatja be. Az egy éven át
látogatható kiállítást dr. Lugasi Andrea, a BGE KVIK dékánja és Flesch Tamás, az MSZÉSZ elnöke
nyitotta meg 2019. május 20-án ünnepélyes keretek között.Ősszel, október 9-11. között háromnapos
rendezvénysorozattal, számos egyéb eseménnyel, versenyekkel, fotókiállítással, alumni találkozóval,
ünnepi fogadással teszi emlékezetessé Kar az alkalmat, melyhez kötődően különböző ünnepi
kiadványok is elérhetők lesznek. Ezen kiadványok egyike lesz egy receptkönyv A BGE KVIK legjobb
receptjei - Ínyencségek a múltból és a jelenből címmel, valamint kiadásra kerül egy exkluzív fotóalbum,
amely bemutatja az intézmény elmúlt 50 évének fontos pillanatait.
A Kar meghirdette jubileumi tortaversenyét is, melyre minden KVIK-es hallgató pályázhat. A két
kategóriában (gluténmentes, hagyományos) győztes pályamunkák lesznek a Kar ünnepi tortái.
A jubileumi rendezvénysorozatnak mind kiemelt szakmai, illetve szakpolitikai személyek, fenntartói
meghívottak, mind egyetemi, és kari vezetők, oktató, kutató és nem oktató munkatársak, továbbá
természetesen hallgatók is meghívottjai, részesei lesznek.
Az ünnepi programsorozat egyes eseményeihez támogató partnereket keres a Kereskedelmi,
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar. Anyagi és/vagy természetbeni támogatásuk a programok
kiemelt színvonalú megvalósításához, résztvevők, hallgatók díjazásához járul hozzá.

A támogatási lehetőségekről a szervezők és a Munkaerő-piaci kapcsolatok Iroda tájékoztató
kiadványt készített, melyről érdeklődni lehet az iroda munkatársainál.

Beyond Financial Reporting Konferencia 2019
Nagyszabású konferenciát szervez a BGE Pénzügyi és Számviteli Kara Beyond Financial Reporting
Konferencia - A versenyképesség jövője = digitalizáció + szakmai tudás a pénzügy és számvitel
világában címmel.
A 2019. november 7-én, a BGE Markó utcai épületének Aulájában megrendezésre kerülő eseményre
egyaránt várják a gyakorló vállalati szakembereket, a szakmai szervezetek szakértőit és a
tudományos műhelyek kutatóit, valamint a szakmaterületek oktatóit és hallgatóit is. A Konferencia
szakmai és tudományos előadásai többek közt a szervezetek közötti kapcsolattartás, a szervezetek
belső működése, valamint az üzleti folyamatok monitorozása, modellezése és előrejelzése témáit
járják körül.
A rendezvény egyik fő célja, hogy bemutassa a legújabb tudományos eredmények hatásait a
szakmai megoldások létrejöttére, másrészt az esemény hozzájárul a pénzügyi és számviteli területek
szakmai megújulásához is, azáltal, hogy a szakmai gyakorlat már alkalmazásban kipróbált modelljeit
és megoldásait összeköti a tudományos kérdésfelvetésekkel.
A szervezők vállalati partnerektől is szívesen fogadnak szekció előadásokat hét témakörben :
-

Könyvvizsgálat – könyvelés; Fintech – digitális pénzügyi szolgáltatások;

-

Hazai és nemzetközi adózási kérdések;

-

a Controlling a vállalati gyakorlatban;

-

Pénzügyi közvetítés jövője;

-

A pénzügy és számvitel oktatása a digitalizálódó üzleti felsőoktatásban;

-

Digitális megoldások pénzügy és számviteli területen – kiállítótér).

A prezentációk oktató kollégák és vállalati partnerek előadásában hangaznak el.
Az részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az előadói és látogatói regisztráció külön felületen
érhető el. A konferenciára előadóként 800-1000 karakteres magyar vagy angol nyelvű absztrakttal
lehet jelentkezni 2019. július 15-ig az alábbi regisztrációs linken: https://unibge.hu/beyondfr_eloado_regisztracio. A látogatói regisztrációt az alábbi linkre kattintva lehet
megtenni: https://uni-bge.hu/beyondfr_vendeg_regisztracio.
Az előadásokon túl az eseményhez támogató partnereket keresnek a szervezők. Anyagi és/vagy
természetbeni támogatásuk a programok kiemelt színvonalú megvalósításához járul hozzá, és

egyben jó megjelenési lehetőséget jelent a szakterület iránt elkötelezett partnerek, oktatók és
hallgatók előtt.
A Beyond Financial Reporting Konferencia 2019 további részleteivel kapcsolatosan további
információk kérhetők a szervezőktől a beyondfr@uni-bge.hu e-mail címen, valamint a Munkaerőpiaci Kapcsolatok Iroda munkatársai is szívesen adnak bővebb tájékoztatást.

Továbbra is Prof. Dr. Heidrich Balázs a BGE rektora
2016-ban kapott, hároméves megbízatását
követően ismét Prof. Dr. Heidrich Balázst
nevezték ki a Budapesti Gazdasági Egyetem
élére. A 2024-ig szóló rektori kinevezést 2019.
május 31-én Áder János, Magyarország
köztársasági elnöke adta át.
A következő időszakra Rektor úr az
alkalmazott kutatások intenzív folytatását –
melyet az Egyetem üzleti partnereivel karöltve
terveznek megvalósítani –, az oktatási kínálat minőségalapú fejlesztését és a versenyképesség
növelését jelölte meg célként, továbbá kiemelt szerepet kap a hallgatói életút-menedzsment
rendszer fejlesztése és a nemzetközi akkreditációk megszerzése is.

Fogyasztóvédelmi menedzser szakirányú továbbképzés indítását tervezi a
BGE KVIK
Az Egyetem kiemelt hangsúlyt helyez a gyakorlatorientált képzésekre, amelynek meghatározó eleme
a hazai és nemzetközi vállalatokkal kialakított folyamatos szakmai kapcsolat. E törekvés egyik
lépéseként a 2019-2020-as tanévtől kezdve Fogyasztóvédelmi menedzser szakirányú továbbképzés
indítását tervezi a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi
Kara.
A képzés célja többek közt a vállalatok támogatása fogyasztóvédelmi tevékenységük hatékony és
szabálykövető ellátásában, erős elméleti és gyakorlati tudás biztosítása, valamint kiemelten fontos,
hogy a hallgatók megismerjék és elsajátítsák a termék- és szolgáltatásbiztonság, valamint a panaszés problémakezelés hatékony ellátásához szükséges tudást és képességeket.
Az oktatott tananyagok közé tartoznak többek között a gazdasági és jogi ismeretek, fogyasztó- és
piacvédelmi ismeretek, hazai és nemzetközi kereskedelmi, idegenforgalmi, vendéglátóipari,
élelmiszerbiztonsági specialitások, valamint a határokon átnyúló fogyasztóvédelmi szabályozások.

A két félév időtartamú képzésen olyan hallgatók vehetnek részt, akik a gazdaságtudományok, agrár,
informatika, jogi, műszaki, művészet, művészetközvetítés, államtudományi, orvos- és
egészségtudomány, pedagógus, társadalom- és természettudomány területén legalább
alapképzésben vagy korábbi rendszerű főiskolai szintű képzésben szereztek oklevelet.
A Kar 2019. június 25-én tájékoztatót tart a képzés iránt érdeklődők számára, amely
10:00 órától a BGE KVIK Alkotmány utcai épületében kerül megrendezésre.
A képzéssel és az együttműködési lehetőségekkel kapcsolatos bővebb felvilágosítás és információ
Molnár Zsolt, mesteroktatótól kérhető a molnar.zsolt@uni-bge.hu címen, vagy a +36 70 946 9337
telefonszámon.

Tanszéki látogatás a KPMG székházában
A Budapesti Gazdasági Egyetem és a KPMG Hungary közös együttműködésének köszönhetően
2019. május 29-én mintegy 20 fő vett részt egy kapcsolatépítő, kapcsolaterősítő szakmai
kiránduláson a Pénzügyi és Számviteli Kar (PSZK) Pénzügyi és Gazdálkodási Szaknyelvek Tanszék
oktatói és a Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda munkatársai közül.

Az Egyetem képviselőit Emri Zsuzsanna HR vezető, Liptay Gabriella Kommunikációs és Marketing
vezető, Bauer Mariann Oktatási és fejlesztési koordinátor, Bános Bettina Senior Recruiter és Pápai
Bettina HR asszisztens fogadta. A program során bemutatásra került a KPMG szervezete, működése,
majd a résztvevők közt érdekes és sok területre kiterjedő párbeszéd alakult ki, érintve a hallgatói
kompetenciák, a nyelvtudás, a toborzási folyamatok, a karrierút, vagy a vállalat által nyújtott
továbbképzési lehetőségek témáját, valamint további jövőbeni együttműködési lehetőségeket.
A BGE a jövőben is tervezi szakmai kirándulások megvalósítását, valamint továbbra is nyitott
különféle vállalati együttműködésre, melyekkel kapcsolatban érdeklődni lehet a Munkaerő-piaci
Kapcsolatok Iroda munkatársainál.

Innovációs és Tudásközpont létesül a BGE-n
A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) Innovációs és Tudásközpontot hoz létre a zalaegerszegi
Gazdálkodási Karán (GKZ). A barnamezős projekt a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program keretében valósul meg, közel 1 milliárd Forint értékben. A Központ várhatóan a
2019/2020-as tanév kezdetére készül el, mintegy 11 hektáron.
A beruházás nyitó rendezvényét 2019. május 24én tartották, amelyen jelen volt többek közt Prof.
Dr. Palkovics László innovációs és technológiai
miniszter és Prof. Dr. Bódis József, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős
államtitkára, Vigh László országgyűlési képviselő,
dr. Horváth Zita helyettes államtitkár, Balaicz
Zoltán polgármester, illetve a BGE részéről
Lambertné Katona Mónika projektigazgató, dr.
Gubán Miklós, a Kar dékánja és Dr. Dietz Ferenc,
az Egyetem kancellárja is. Dr. Dietz Ferenc
kiemelte, hogy az új Tudásközpont partnere és
közvetlen tudásbázisa lesz a zalaegerszegi
járműipari tesztpályának, valamint más innovatív
vállalatoknak és a fejlesztőmérnök csapatoknak is.
Az új létesítmény, az Innovációs és Tudásközpont olyan modern oktatási és tanulási lehetőséget
biztosít az oktatóknak és hallgatóknak, ahol a piac működésének megfelelő környezetben,
szimulációs eszközökkel fejleszthetik ismereteiket a versenyképesség jegyében. A GKZ
Tudásközpontjában alkalmazott innovatív megoldásoknak köszönhetően bővül az Egyetem kutatási
hálózata, továbbá hosszútávon - a zalai térség innovációs képességére gyakorolt várható pozitív
hatással - a régió gazdasága is jelentős mértékben növekedhet.
A további események, rendezvények részleteiről a későbbiekben is beszámol a Partnerszervezeti
hírlevél, valamint a Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda szívesen nyújt tájékoztatást a felmerülő
kérdések esetén.

Ismét Kutató Hallgatók Konferenciája a Budapesti Gazdasági Egyetemen
A Budapesti Gazdasági Egyetem idén is megrendezte a KUSZA-t, azaz a Kutató Szakkollégisták és
Diákok Konferenciáját. A 2019. május 30-i eseménynek hármas célja volt: itt találkozhattak a BGE
szakkollégiumainak tagjai, bemutatták tevékenységüket a Nemzeti Kiválóság Programban
ösztöndíjat nyert hallgatók, kollégák, valamint kihirdetésre került a Kiváló Mentori Díj a
tehetséggondozásban leginkább kiemelkedő oktató és kutató kollégák számára.

Az egésznapos programot Dr. Szegedi Krisztina tudományos rektorhelyettes nyitotta meg köszöntő
beszédével, majd a Kiváló Mentori Díj átadása következett, melyet Dr. Antalóczy Katalin (főiskolai
tanár, KKK), Dr. Török Hilda (egyetemi docens, KVIK), Tasi Péter (mestertanár, PSZK), Dr. Brávácz
Ibolya (főiskolai docens, PSZK), valamint Dr. Szabóné Dr. Erdélyi Éva (egyetemi docens,
KVIK) vehetett át.
Ezt követően Dr. Ilyésné Dr. Molnár Emese TDK elnök tartott tájékoztatót az Új Nemzeti Kiválóság
Programról (ÚNKP). A számos érdekes előadást követően sor került a Bródy András Szakkollégium
(GKZ), a Gundel Károly Szakkollégium (KVIK), a Káldor Miklós Szakkollégium (KKK) és a Lámfalussy
Sándor Szakkollégium (PSZK) éves teljesítményének bemutatására. Az előadásokból kiderült, hogy
egyik kar szakkollégistái sem tétlenkedtek a 2018/2019-es tanévben sem. Az évről-évre fokozatosan
növekvő hallgatói közösségek számos országos és nemzetközi versenyen képviseltették magukat,
kurzusukat, rendezvényeket, előadássorozatokat, saját versenyeket is szerveztek, jótékonykodtak,
több szakmai kutatásban és konferencián is részt vettek, ezeken túl még a közösségépítésre és
szórakozásra is maradt idejük.
A zalaegerszegi kart képviselő, 16 tagból álló Bródy András Szakkollégium tevékenységét a
tehetséggondozás, karrierépítés és a különböző versenyekre történő felkészülés határozta meg az
elmúlt időben. Ahogy több BGE-s csapat, úgy ők is előkelő helyezést értek el a 17. Országos Pénzügyi
Esettanulmányi Versenyen (OPEV), a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzmúzeuma és a Budapesti
Corvinus Egyetem szervezésében megvalósult Bank/Code versenyen pedig elismerő oklevelet
vehettek át. Kósa Eszter szakkollégista továbbá nagy büszkeséggel mesélt a VI. Országos Logisztikai
Csapatbajnokság Országos Döntőjén elért ötödik helyezésükről is, ahol a zalaegerszegi csapat
alapszakos hallgatói egyedüliként álltak ki a mesterképzést folytató riválisok ellen. A Szakkollégium
10 pályamunkával képviseltette magát a 2018-as Tudományos Diákköri Konferencián (TDK), 6
prezentációt az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) is bemutathattak, ahol
végezetül egy előadás különdíjban részesült.
A Kereskedelemi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar szakkollégistáit Sebesi Petra képviselte
előadásával. A közel 20 fővel, összesen 6 alumni taggal bővülő Gundel Károly szakkollégiumi tagok
több mint 130 versenyen, 18 középdöntőn, 15 döntőn vettek részt a tanév során, ahonnan 12
helyezést és különdíjat hoztak haza. Több nemzetközi versenyen is megmérettették magukat, jártak
Koreában és Hollandiában is. Két saját szervezésű versenyt (Bármixer Verseny BGE egyetemi
hallgatónak, BeKVIKer esettanulmányi verseny középiskolásoknak), egy háromnapos
programsorozatot, állatmenhely számára létrejött gyűjtést, számos előadást és csapatépítő
programot is maguk mögött tudhatnak. További terveik között szerepel a közösségépítés, képzéseik
átstrukturálása, öntevékeny kurzusok kialakítása, valamint a hallgatóság már a gólyatáborban és a
nyílt nap során történő elérése.
A Káldor Miklós Szakkollégium tagjaira is joggal lehetett büszke a Külkereskedelmi Kar. A KKK
szakkollégistái is megmérettették magukat az OTDK-n és az Országos Pénzügyi Esettanulmányi
Versenyen, előbbin második, utóbbin negyedik helyezést értek el. Továbbá indultak a K&H Bank Zrt.
és a MOL Nyrt., valamint a Boston Consulting Group által szervezett versenyeken is, igen jó
eredményekkel. A beszámolóból az is kiderült, hogy a Szakkollégium négy tagja az MNB kiválósági
ösztöndíját is elnyerte. A kurzuskínálatban megtalálható volt az online marketing, az adatvizualizáció

és a TDK-ra történő felkészítés mint tréning is. Fekete Rebeka Mercédesz, az újonnan megválasztott
elnök a Rajk László Szakkollégiumnál tett látogatásra is kitért. A félév során a Nestlé
közreműködésével egy előadássorozat is megrendezésre került a Szakkollégium szervezésében,
továbbá lehetőségük volt egy Dreher gyárlátogatáson is részt venni.
A Pénzügyi és Számviteli Karról érkező Lámfalussy Sándor szakkollégistái is mozgalmas időszakot
tudhatnak maguk mögött. A jelenleg több mint 40 főből álló közösség alap és mester
tanulmányaikat folytató tagjai számos dobogós helyezéssel gazdagodtak az Országos Kontrolling,
az Országos Pénzügyi, illetve kari esettanulmányi versenyen is. Természetesen ők sem hagyták ki a
2018 novemberében megrendezésre kerülő TDK-t sem, sőt, két különböző témával induló társuk két
különdíjjal gazdagodott az országos fordulóban. A tanév során különböző kontinenseken is
tiszteletüket tették a hallgatók, volt szerencséjük eljutni Kanadába, Balira, valamint egy nyári egyetem
és esettanulmányi verseny keretein belül Dél-Koreába is. Kuik Dorottya, a Szakkollégium elnöke a
jövőben megvalósuló kutatási tevékenységeikről is mesélt; terveik szerint felméréseik kiterjednek
majd a kkv-k online megjelenésére, a vállalati kapcsolatokra, illetve a vezetőségváltás hatásaira is.
A közös ebédet követőn két szekció keretében hangzottak el az Új Nemzeti Kiválósági Programban
(ÚNKP) részt vevő hallgatók előadásai, melyek többek közt az influencerek, az employer branding,
a nyereségadók elszámolása, az Y generáció borválasztási szokásai, a GDPR szállodaiparra gyakorolt
hatásai, a hallgatók foglalkoztatottsága, vagy a vállalkozási hitelcsalások témáját is érintették.
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