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Képzési területenkénti követelményrendszer 

a felsőfokú képzésben részt vevő együttműködő szervezetek részére 

Gazdaságtudományi képzési terület 1. - nemzetközi gazdálkodás, logisztika, gazdálkodás-management 

Szervezeti részvételi kritériumok Személyi feltételek 

A szervezet rendelkezik: 

 

 Üzletmenet során használt informatikai alkalmazásokkal 

 Éves vállalati üzleti stratégiával és célokkal, vállalati jövőképpel 

 Pénzügyi és gazdálkodási szabályzattal, nemzetközi pénzügyi 

kapcsolatokkal 

 Könyvelő programmal/szoftverrel és a használ kimeneti 

jelentéseket(főkönyv) 

 Szervezeti ábrával, munkaköri leírásokkal 

  Nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokkal; Nemzetközi 

szerződésekkel 

 Piacelemzési gyakorlattal, marketing stratégiával 

 Vállalatirányítási rendszerrel 

A szervezetnél rendelkezésre áll olyan nem próbadidős szakember, aki:  

 

 legalább 3 éves nemzetközi kereskedelmi és gazdálkodási 

gyakorlattal rendelkezik 

 legalább 3 éves vállalatvezetői tapasztalattal bír 

 legalább 3 éves pénzügyi-gazdasági vezetői tapasztalattal 

rendelkezik 

Rendelkezésre áll a hallgató mellé rendelt szakmai mentor, aki 

 

 legalább 3 éves vállalati tapasztalattal és  

 felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 

(a fenti szakemberek bármelyike lehet mentor) A szervezet: 

 eleget tesz az adófizetési kötelezettségeknek 

 Kockázatkezelést végez 
 Kontrolling/ vezetői számvitel tevékenységet folytat 



2 
 

Gazdaságtudományi képzési terület 2. - pénzügy, számvitel 

Szervezeti részvételi kritériumok Személyi feltételek 

A szervezet rendelkezik: 

 

 Üzletmenet során használt informatikai alkalmazásokkal 

 Éves vállalati üzleti stratégiával és célokkal, vállalati jövőképpel 

 Pénzügyi és gazdálkodási szabályzattal 

 Szervezeti ábrával, munkaköri leírásokkal 

 marketing stratégiával 

 Vállalatirányítási rendszerrel 

A szervezetnél rendelkezésre áll olyan nem próbadidős szakember, aki:  

 

 legalább 3 éves nemzetközi kereskedelmi és gazdálkodási 

gyakorlattal rendelkezik 

 legalább 3 éves vállalatvezetői tapasztalattal bír 

 legalább 3 éves pénzügyi-gazdasági vezetői tapasztalattal 

rendelkezik 

A szervezet használ könyvelő programot/szoftvert és a kimeneti 
jelentéseket(főkönyv) 
 
Ez lehetővé teszi a  

 termelő/szolgáltató cég számviteli osztályán történő és  

 könyvelő/outsourcing-cégnél történő gyakorlati lehetőséget is.  

Rendelkezésre áll a hallgató mellé rendelt szakmai mentor, aki 

 

 legalább 3 éves vállalati tapasztalattal és 

 felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 

(a fenti szakemberek bármelyike lehet mentor) 

A szervezet:  
 

a számviteli éves beszámoló összeállítását a cégen belül végzi 
(nem kiszervezve)  
 

Ez lehetővé teszi a  

 termelő/szolgáltató cég számviteli osztályán történő és  

 könyvelő/outsourcing-cégnél történő gyakorlati lehetőséget is.  

  az adóbevallások készítését a szervezeten belül végzi 
(nem kiszervezve) 

Ez lehetővé teszi a  

 termelő/szolgáltató cég számviteli osztályán történő és  



3 
 

 könyvelő/outsourcing-cégnél történő gyakorlati lehetőséget is. 

 
 a bérszámfejtési adatok könyvelését a szervezeten belül végzi 

Ez lehetővé teszi a  

 termelő/szolgáltató cég számviteli osztályán történő és  

 könyvelő/outsourcing-cégnél történő gyakorlati lehetőséget is.  

 

 piacelemzési gyakorlatot végez,  

 adófizetési kötelezettségeknek eleget tesz 

 kockázatkezelést végez 

 kontrolling/ vezetői számvitel tevékenységet folytat  

 rendszeres banki tranzakciók indítását végzi  

 

Egyéb feltételek:  

 

 Banki specializáció esetén a gyakorlat kizárólag pénzintézetnél 
végezhető 

 Közpénzügyi specializáció esetén a gyakorlat kizárólag 
államháztartási számvitelt alkalmazó intézménynél végezhető 
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 Gazdaságtudományi képzési terület 3. – kereskedelem és marketing; turizmus szakok

Szervezeti részvételi kritériumok Személyi feltételek 

A szervezet rendelkezik: 

 Üzletmenet során használt informatikai alkalmazásokkal 

 Éves vállalati üzleti stratégiával és célokkal, vállalati jövőképpel 

 Szervezeti ábrával, munkaköri leírásokkal, teljesítményértékelési 

rendszerrel 

 Pénzügyi és gazdálkodási szabályzatokkal, nemzetközi pénzügyi 

kapcsolatokkal 

 Turizmus/vendéglátó ipari stratégiával és tervvel (turizmus szak 

esetén) 

 Marketing stratégiával, Marketing tervvel (online és offline, 

médiafigyelési, médiavásárlási terv) (marketing szak esetén) 

 Értékesítési tervvel 

 PR és kommunikációs tervvel 

 Márka/brand arculati keretrendszerrel 

 CRM rendszerrel (marketing szak esetén) 

A szervezetnél rendelkezésre áll olyan nem próbadidős szakember, aki:  

 

 legalább 3 éves kereskedelmi és gazdálkodási/turizmus 

gyakorlattal (nem próbaidős)  

 legalább 3 éves vállalatvezetői tapasztalattal 

 legalább 3 éves pénzügyi-gazdasági vezetői tapasztalattal 

 legalább 3 éves marketing/kereskedelmi tapasztalattal 

 legalább 3 éves PR  tapasztalattal (marketing szak esetén) 

 legalább 3 éves online marketing tapasztalattal (egybeeshet a 

PR- vagy a marketingszakemberrel) – (marketing szak esetén) 

Rendelkezésre áll a hallgató mellé rendelt szakmai mentor, aki 

 

 legalább 3 éves vállalati tapasztalattal és  

 felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 

(a fenti szakemberek bármelyike lehet mentor) A szervezet: 

 piacelemzési gyakorlatot, piackutatást végez 

 adófizetési kötelezettségeknek eleget tesz 

 kontrolling tevékenységet folytat/ vezetői számvitel 
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: Műszaki képzési terület

Szervezeti részvételi kritériumok Személyi feltételek 

A szervezetnél rendelkezésre áll: 

 

 Nyomtatott vagy digitális műszaki dokumentációs rendszer 

 

A szervezetnél rendelkezésre áll a szaknyelv elsajátításához idegen 

nyelvet beszélő egyetemi és/vagy vállalati szakember  

 Gépi berendezés és/vagy szimulációs rendszer és/vagy tervezői 

szoftver és/vagy tervezői adattár a berendezések/tervezői 

rendszerek/szimulációs környezetek 

szemléltetésére/bemutatására;  

Rendelkezésre áll a hallgató mellé rendelt szakmai mentor, aki 

 

 Felsőfokú – műszaki, vagy a tárgyhoz illeszkedő – végzettséggel 

és 3 év gyakorlattal rendelkezik 

 

és/vagy 

 

 Középfokú – műszaki, vagy a tárgyhoz illeszkedő végzettséggel 

és 5 év gyakorlattal rendelkezik 

 

 és/vagy 

 

 Szakirányú végzettséggel (mestervizsgával, pl.: fényező mester) 

és 15 év gyakorlattal rendelkezik; esetleg biztosított az adott 

tárgy intézményi tárgyfelelősének felügyelete/elméleti 

támogatása 

 

 

 Tervezést vagy gyártási technológiát megvalósító gépi 

berendezés, tervezői szoftver, vagy szimulációs környezet 

 kézi szerszámok, egyéb munkavégzéshez szükséges eszközök 

 

 A szervezet képes a hallgató gazdálkodási és menedzsment 

ismereteinek fejlesztésére 
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: Informatikai képzési terület

Szervezeti részvételi kritériumok Személyi feltételek 

 

A képzés során a szervezet biztosítja a hallgató számára: 

 

 A képzés során szakmai beszámolók előadások készítését és / 

vagy kapcsolattartást ügyfelekkel, kollegákkal  

 

 Főállású munkavállalókkal megegyező munka és infrastrukturális 

körülményeket 

 

Rendelkezésre áll minimum 3, nem próbaidős  főállású alkalmazott, 

amelyből 1 fő felsőfokú végzettséggel kell rendelkezzen:  

 

 

A szervezet igazolni tudja 

 

 Külföldi ügyfélkapcsolatokat, dokumentációk készítését, szakmai 

programok megvalósítását vagy abban való részvételt 

 

Rendelkezésre áll a hallgató mellé rendelt, dedikált szakmai mentor, aki 

 

 felelős beosztással rendelkezik 

 

 felsőfokú végzettséggel bír 

 

 legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik (nem 

feltétlenül a cégnél) 

 

 

A képzési hely stabilitása érdekében: 

 

Szükséges a felsorolt három kritérium közül egynek a megléte a 

szervezetnél: 

 

 lezárt év pozitív mérlege vagy  

 több éves stabil működés vagy  

 kimagasló technikai eredmények, kutatások, projektek 
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Agrár képzési terület 

Szervezeti részvételi kritériumok Személyi feltételek 

 

A képzés során a szervezet biztosítja a hallgató számára: 

 

 A képzés során szakmai beszámolók előadások készítését és / 

vagy kapcsolattartást ügyfelekkel, kollegákkal  

 

 Főállású munkavállalókkal megegyező munka és infrastrukturális 

körülményeket 

 

Rendelkezésre áll minimum 3, nem próbaidős  főállású alkalmazott, 

amelyből 1 fő felsőfokú végzettséggel kell rendelkezzen:  

 

 

A szervezet igazolni tudja 

 

 Külföldi ügyfélkapcsolatokat, dokumentációk készítését, szakmai 

programok megvalósítását vagy abban való részvételt 

 

Rendelkezésre áll a hallgató mellé rendelt, dedikált szakmai mentor, aki 

 

 felelős beosztással rendelkezik 

 

 felsőfokú végzettséggel bír 

 

 legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik (nem 

feltétlenül a cégnél) 

 

 

A képzési hely stabilitása érdekében: 

 

Szükséges a felsorolt három kritérium közül egynek a megléte a 

szervezetnél: 

 

 lezárt év pozitív mérlege vagy  

 több éves stabil működés vagy  

 kimagasló technikai eredmények, kutatások, projektek 

 

 


