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Nemzetközi Konferencia a BGE Keleti Üzleti Akadémiai Központ
szervezésében
A BGE 2017. május 17-18-án nemzetközi konferenciát szervez „The Asian and the Central European
models tested: learning from the past, sharing for the future” címmel.
Az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank által 2016-ban alapított Keleti Üzleti Akadémiai Központ
konferenciájának fő célja, hogy szorosabbra fűzze az akadémiai kapcsolatokat a csendes-óceáni
térség és a közép-európai régió között.
A kétnapos rendezvényen több mint 70 előadó közreműködésével négy nagyobb kiemelt
témakört vitatnak meg a megjelent szakemberek:
1.
2.
3.
4.

miként lehet újragondolni az ázsiai és közép-európai fejlődési modelleket;
miért növekedett meg a geopolitika jelentősége az elmúlt években;
melyek a felsőoktatási rendszer legfontosabb 21. századi kihívásai;
milyen sajátosságok jellemzők a vállalati pénzügy és menedzsment terén ázsiai és európai
partnerek együttműködése esetén (Doing Business in Asia).

Az angol nyelvű konferencián egyetemi oktatók, hallgatók és a téma iránt érdeklődő kutatók
mellett a gazdasági élet szereplőinek részvételére is számít az Egyetem, hiszen az oktatási és
kutatási kapcsolatok fejlesztésén túl kiemelt szerepet szán a kulturális és gazdasági
együttműködések megteremtésére is. A BGE a rendezvénnyel hozzá szeretne járulni a
tapasztalatok megosztásához, a régiók közt létrejött kapcsolat megerősítéséhez, valamint egymás
kölcsönös megértéséhez.
Az Egyetem örömmel látja a gazdasági élet, a munkaerő-piac szereplőinek érdeklődését,
támogatását és jelentkezését a konferenciára.
A rendezvénnyel kapcsolatban további információk érhetők el a következő, folyamatosan
frissülő oldalon: https://orientalbusiness.uni-bge.hu/.

Kutatói Napok: Alkalmazott Tudományok a BGE-n
A Budapesti Gazdasági Egyetem március 27. és 29. között „Kutatói Napok: Alkalmazott
Tudományok a BGE-n” címmel tartott rendezvénysorozatot.
A Kutatói Napok célja, hogy lehetőséget teremtsen az Egyetemen működő kutatások,
kutatócsoportok és közösségek bemutatkozására, fejlesztéseik és tudományos eredményeik
minél szélesebb körű ismertetésére. A háromnapos rendezvényen 33 workshop, minikonferencia
és kerekasztal beszélgetés során az intézmény közel 70 oktatója, kutatója beszélt kutatási
eredményeiről és a hozzá kapcsolódó kérdésekről az érdeklődőknek és – interaktív alapon - az
érdeklődőkkel. A több, mint 600 vendég megismerhette a BGE aktív kutatási kultúráját és részt
vehetett a tudományos párbeszédben.
A Kutatói Napok központi rendezvénye, a „Merre tovább, Alkalmazott Tudományok Egyeteme?”
címet viselő kerekasztal beszélgetés során az intézmény képviselői finn és osztrák szakemberek
részvételével vitatták meg az intézmény alkalmazott tudományok egyetemévé válásának hatásait
a kutatási, tudományos és innovációs tevékenységekre, valamint az ezzel járó stratégiai
kihívásokra.
Az esemény egyik nagysikerű előadása – melyen számos duális partnerünk és a képzési forma
iránt érdeklődő vállalat részt vett – a „Duális képzés hasznai” panelbeszélgetés volt. A megjelent
vállalati munkatársak, hallgatók és egyetemi oktatók irányított beszélgetés formájában fejtették ki
álláspontjukat, osztották meg értékes tapasztalataikat a duális képzéssel és előnyeivel
kapcsolatban.
A Vállalkozási Világkávézó esemény célja a BGE vállalkozásbarát egyetemmé válásával
kapcsolatos vélemények, gondolatok megosztása, stratégiai kihívások megfogalmazása, a
párbeszéd kialakítása volt. A programon nagy számban jelentek meg egyetemi hallgatók, oktatók,
kutatók, újságírók és a munkaerőpiac szereplői egyaránt. A csoportos beszélgetések során olyan
témaköröket vitattak meg a jelenlevők, mint a társadalmi vállalkozások, a vállalkozások a 4. ipari
forradalomban, vagy Budapest, mint a jövő KKV paradicsoma.
A vállalkozások környezettudatos magatartása, tágabb értelemben a fenntarthatósági
szempontok érvényesülése volt a központi témája a „Green Mentor Workshop”-nak. A BGE oktatói
és kutatói az érdeklődőkkel együtt kerekasztal beszélgetésen járták körül a vállalatok és
tevékenységük zöldebbé tételével kapcsolatosan felmerült kérdéseket.
A rendezvény az egyetem munkatársai, hallgatói, a vállalati szakemberek és a megjelent
érdeklődők szerint is rendkívül hasznos volt. Lehetőséget biztosított a tudományos és üzleti élet
összekapcsolására, az együtt gondolkozásra és a kapcsolatépítésre, hozzájárulva ezzel a további
sikeres együttműködéshez.

Szoftverhasználati támogatás – együttműködések a jövő szakembereiért
A Pénzügyi és Számviteli Karon folyó oktatási tevékenységet segítik azok a számviteli szoftverek,
melyek használati jogát díjmentesen engedték át az Egyetemmel együttműködő vállalatok.
A Servantes Szoftver Kft. a Servantes Integrált Vállalatirányítási Szoftverrendszer felhasználói jogát
engedi át a megállapodás értelmében a PSZK oktatói és hallgatói számára. A teljes mértékben
magyar fejlesztésű rendszert a Kar felsőoktatási szakképzésében részt vevő gazdaságinformatikus

hallgatók tanulmányaikhoz kötődően 2017. februártól használják. A rendszer kereskedelmi- és
termelő cégek, szolgáltató-, illetve környezetgazdálkodási vállalatok speciális igényeit is
kiszolgálja. Segítségével sajátítják el a hallgatók a szakma alapjait, lehetőségük nyílik megismerni
az üzleti folyamatok támogatását a beszerzés, értékesítés, készletgazdálkodás, beruházás,
főkönyvi könyvelés és személyügyi ügyvitel területein. A rendszer használata az elsajátított
elméleti ismereteken túl a magyar számviteli- és ügyviteli szabályok gyakorlati alkalmazását is
lehetővé teszi.
A Riport Applications Kft. a PSZK-n folyó „Számvitel és kontrolling számítógépes környezetben”
valamint a „A számvitel számítógépes támogatása” tantárgyak hallgatói és érintett oktatói számára
biztosítja a RIPORT szoftver ingyenes felhasználását. A RIPORT több év jelentési tapasztalatait
ötvözi mind hazai, mind nemzetközi környezetben. A program számos hasznos funkcióval
rendelkezik, melyek segítségével az oktatási módszerek nagyban javíthatók, jól támogatja, bővíti
a hallgatók számviteli, pénzügyi, gazdasági és kontrolling területeken megszerzett tudását. A
program segít egy adott vállalkozás éves költségvetésének megtervezésében, követi a
tényadatokat könyvelési adatok segítségével. Ezen túl eredménytervezés, budgeting, hasznos és
érthető gazdasági mutatók, jelentések készíthetők, érhetők el a szoftver segítségével, melyek az
elméleti órákon megszerzett tudást úgy ültetik át a gyakorlatba, ahogy azt a hallgatók később a
gyakorlati helyen, illetve munkahelyükön látni fogják.
Az Egyetem ez úton is köszöni a támogatást és az együttműködést, melynek köszönhetően a
karon végzett hallgatók a jövőben is gyakorlottak lesznek a partnerszervezetek szakmai életben
előforduló rendszereinek kezelésében és alkalmazásában, a gazdasági, pénzügyi és számviteli
feladatok korszerű számítógépes megoldásában.

Minőségbiztosítás a felnőttoktatásban – Önöknek, Önökért!
A piaci igényeket fokozatosan figyelemmel kísérő felnőttképző intézmények hosszú évek óta
tartják kiemelten szem előtt az oktatás és szervezés magas színvonalú minőségének biztosítását.
A felnőttképzés minőségbiztosítására vonatkozó szabályozás az elmúlt években komoly
változáson ment keresztül
A ’90-es éveket követően a felnőttképzés piacán számtalan új szereplő jelent meg, ennek
köszönhetően a felnőttképzés intézményrendszere nagyon sokszínűvé vált. A kialakult helyzetben
hozott változást az intézmény- és programakkreditáció megjelenése, majd a minőségirányítási
rendszerek felnőttképzésben történő bevezetése.
A rendszerváltást követően 2013-ig a felnőttképzésben működő minőségirányítási és
akkreditációs rendszerek elsősorban a felnőttképzési folyamatokat, illetve a dokumentációt
vizsgálták. Kevésbé volt hangsúlyos az oktatás, a tudásátadás minőségének biztosítása, és a vevő
ezirányú igényeinek kielégítése.
2013-tól ismét változás állt be a területen. Ma Magyarországon egy intézménynek, ha
felnőttképzési tevékenységet szeretne folytatni, az érvényben lévő jogszabályok1 alapján
minőségbiztosítási rendszert kell bevezetnie és működtetnie, amelynek célja az oktatás és
képzésszervezés folyamatos ellenőrzése és javítása, így végső soron a felnőttképzési tevékenység

2013. évi LXXVII felnőttképzésről szóló törvény, valamint a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési
Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló 58/2013. (XII.13.) NGM rendelet
1

egyre magasabb minőségű művelése. A szabályozás az intézmény számára választási lehetőséget
biztosít abban, hogy az intézmény a saját maga által kialakított minőségbiztosítási rendszert
alkalmazza vagy a rendelkezésre álló keretrendszerek egyikét használja fel.
A minőségbiztosítás kívülről is látható elemei
Egy felnőttképző intézmény kínálatában az alábbi elemeke látva, joggal gondolhatjuk, hogy a
szolgáltatásokat megbízható, független auditorok által ellenőrzött intézmény nyújtja:


Minden intézmény és minden, az Fktv. hatálya alá tartozó képzés rendelkezik
engedélyszámmal (intézmény esetén: E-XXXXXX/évszám; képzés esetén: EXXXXXX/évszám/A2XXX).

Az engedélyszámoknak – a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően –
megtalálhatóaknak kell lenniük a képző intézmények felületein (pl.: írásos tájékoztatóiban,
programfüzetében, online felületén stb.). Az engedélyszámmal rendelkező képzések
áfamentesek.


A képzés szakmai tartalma (pl.: tananyagegységek, modulok felépítése stb.)
megismerhető a képzési programból.

A képzés engedélyezése az intézmény által összeállított képzési program alapján történik. A
képzési programhoz való hozzáférést az intézmény az ügyfelek részére – jogszabályi keretek
között, maga által meghatározott módon – köteles biztosítani.


A képző intézmény honlapján rendszeresen közzéteszi a képzési tevékenységére
vonatkozó naprakész, objektív mennyiségi és minőségi információkat.

Az engedéllyel rendelkező képző intézmény elégedettségmérő kérdőívet töltet ki a résztvevővel
a képzés végén, illetve rendszeresen önértékelést végez. Az elégedettséggel, minőséggel
kapcsolatos adatait – jogszabályi keretek között a maga által meghatározott formában és
tartalommal – köteles közzétenni.
Minőségbiztosítás a BGE felnőttképzésben
A Budapesti Gazdasági Egyetem felnőttképzési tevékenysége minőségének szabályozására – élve
a jogalkotó által biztosított lehetőséggel – saját minőségbiztosítási rendszert alakított ki és
vezetett be. A felnőttképzési tevékenységet érintő minőségi mutatóit honlapján teszi közzé.
Kínálatában megtalálhatók az Fktv. hatálya alá tartozó, engedéllyel rendelkező képzések mellett
a szakemberek továbbképzését célzó, illetve az ún. szabadpiaci, vállalati igényekre reagáló
tréningek.
A minőségbiztosítási rendszer kiépítésével nem csak az Egyetem felnőttképzési tevékenysége lett
még átláthatóbb, de a képzés minősége is még inkább előtérbe kerül, ami a képzésben részt
vevők számára a legfontosabb hozadék.
Az utóbbi években bekövetkezett változásoknak köszönhetően a társadalom egyre többet vár el
a felnőttképzést lebonyolító intézményektől, így tőlünk is.
Az élethosszig tartó tanulás (Life Long Learning, LLL) létéből fakadóan intézményünk is igazodik
a munkaerőpiaci elvárásokhoz, és rugalmasan tervezhető, minél rövidebb ideig tartó, és emellett

„A” – OKJ képzések; „B” – engedélyezett egyéb szakmai képzések; „C” – engedélyezett nyelvi képzések; „D” – engedélyezett egyéb
képzések.
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minőségi oktatási lehetőségeket kínál. A minőség stratégiai kérdéssé vált, a BGE is ennek
megfelelően kiemelten foglalkozik a kérdéssel és képzéseit is ennek szellemében kínálja.
(https://felnottkepzes.uni-bge.hu)

Lifelong Learning – konferencia az életen át tartó tanulás jegyében
A MELLearN - Felsőoktatási Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyesület idén a Budapesti
Gazdasági Egyetemmel közreműködve rendezi meg 13. Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning
Konferenciáját. A konferencia témája: "Felsőoktatás, életen át tartó tanulás és az ENSZ
fenntartható fejlesztési célok megvalósítása".
A kétnapos konferencián előadások, prezentációk és kerekasztal-beszélgetések keretében hazai
és nemzetközileg elismert szakemberek, valamint kutatók elemzik a felsőoktatási környezetben
zajló egyéni, közösségi és szervezeti tanulás folyamatit, tényezőit, különös tekintettel ezek
tartalmi, módszertani feltételeire. A rendezvényen elhangzó előadásokból és prezentációkból
MELLearN e-tanulmánykötet készül.
A konferencia időpontja: 2017. április 20-21.
A konferencia helyszíne: Budapesti Gazdasági Egyetem, 1055 Budapest, Markó utca 29-31., Aula
A Konferencia tervezett szekciói a következők:






A felsőoktatás szerepe az ENSZ fenntartható fejlesztési célok (SDG) és az Agenda 2030
megvalósításában: gazdasági és társadalmi dimenziók;
Felelős egyetem – a felsőoktatás felelőssége
Az életen át tartó tanulás és a minőségi oktatás összefüggései az UNESCO GRALE3
tükrében;
Életen át tartó tanulás és fenntartható környezetvédelem a felsőoktatás bevonásával:
lehetőségek és korlátok;
Fenntartható fejlődés: a minőségi oktatás és tanulás finanszírozása: esélyek és
kényszerpályák

A rendezvényről további információ érhető el a Felnőttképzési Főosztály oldalán, ahol a részletes,
folyamatosan frissülő program is megtalálható.
A rendezvény szervezői örömmel látnak minden érdeklődőt!
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