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Egyetemekkel való együttműködés célja:  

 

•  a meglévő munkaerőhiányt 
csökkentsük , és a vállalatok által jelzett 
jövőbeni fejlesztések munkaerőigényét 
kielégítsük 

•  a Székesfehérváron élő és/vagy itt 
tanuló fiataloknak magas szintű egyetemi 
képzést biztosítsunk műszaki, gazdasági 
és pénzügyi területen 



1. Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campus 

• Magas pontszámmal lehet bekerülni 

• A megszerzett diploma magasan jegyzett 

• 2 évfolyam elindult már, az első 2016 
szeptemberében  

• 2017 szeptemberében 3 szak indult, duális 
képzési formában is 
– Gazdálkodási és menedzsment (alapszak) 

– Pénzügy és Számvitel (alapszak) 

– Sportközgazdász (mesterszak) 

• Campus helyszíne: Budai út 43. 

 

 

 

 

 

 



• 2018/19-es tanév 

– Alapszakok: 

        - Gazdálkodási és menedzsment, nappali, duális  

        - Pénzügy és számvitel, nappali, duális 

 - Turizmus-vendéglátás, nappali, duális  

        - Gazdaságinformatikus, levelező 

- Mesterszakok: 

- Sportközgazdász (nappali, duális) 

- Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (levelező) 

- Kommunikáció és médiatudomány (levelező) 

• Állami és költségtérítéses formában is 

• Költségtérítés díja a Budapestinél 10%-al 
alacsonyabb, kedvezőbb. 



Duális képzés 

• BCE duális központ Székesfehérvár 

• 2018 szeptemberében csaknem 40 duális 
képzési hely (Arconic Köfém Kft., Videoton 
Holding, Emerson, Albacomp, Székesfehérvár 
Polgármesteri hivatal, Városgondnokság, 
Pannonjob stb…)  



Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campus, Budai út 43. 



2. Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar 
Szakok: 

Felsőoktatási szakképzés (FOSZK): - Mérnök informatikus 
asszisztens 

Alapképzés:   

  - gépészmérnök 

  - villamosmérnök 

                       - mérnök informatikus 

                       - műszaki menedzser 

                       - földmérő és földrendező mérnök (angol 
nyelven is!) 

Mesterképzés: - mechatronikai mérnök 



Duális képzések 
• Valamennyi alapszak duális formában is indul: 

mérnökinformatikus, gépészmérnök, 
villamosmérnök, műszaki menedzser, 
földmérő és földrendező mérnök.  

• 2018/19-es tanévben 120 duális hely áll 
rendelkezésre. (22 cég: Arconic-Köfém, 
DENSO, IBM, Sapa Profiles, Grundfos, Hanon 
Systems, E.ON, Harman Becker, Videoton 
Holding). 

 



      Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar - Budai út 45. 



Kodolányi János Főiskola 

• Alapképzés: 

– Előadó-művészeti (jazz) nappali és levelező 

– Emberi erőforrások levelező 

– Gazdálkodási és menedzsment levelező, távoktatás 

– Közösségszervezés levelező 

– Szociális munka levelező 

– Turizmus-vendéglátás távoktatás 



Önkormányzat hozzájárulása 

• A város a felsőoktatási intézményeket 
anyagi és eszköz támogatással segíti 

• Éves szinten 150-200 millió Ft 

• Közös Campus kialakítása 

• Petőfi Kultúrtanszék elindítása 

• Felsőoktatási Gólyabál 

• Felsőoktatási Expo: 2017. október 16. 
hétfő 13-18 óra 

 

 



Önkormányzati Ösztöndíj 

• Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíj – havi 
20.000 Ft szakonként, évfolyamonként 2 fő - 
Tanulmányi ösztöndíj 

• Az ösztöndíjat az önkormányzat írja ki, a 
beérkező pályázatokról az önkormányzat által 
felállított Ösztöndíj Bizottság dönt 

• Az ösztöndíj forrását Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata biztosítja  

 



Köszönöm a figyelmet! 


