
        

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar 
Szakmai gyakorlóhelyei 

Ssz. Szakmai gyakorlóhely neve Szakmai gyakorlóhely címe 
Szakmai 

gyakorlóhely 
típusa 

Érintett 
hallgatók 

száma 
(fő) 

A szakmai gyakorlóhelyhez 
kapcsolódó képzés 

Gyakorlóhelyi 
jelleg kezdete 

Gyakorlóhelyi 
jelleg vége 

1.  Seacon Europe Kft. 
Székesfehérvár, Móricz Zsigmond u. 14. 

8000 
gazdálkodó 
szervezet 

1 kereskedelem és marketing (BSc) 2017.03.04. 
határozatlan 

idő 

2.  Forrás Centrum Budapest, Thurzó u. 5, 1133 
gazdálkodó 
szervezet 

3 
gazdálkodás és menedzsment (BSc) 
kereskedelem és marketing (BSc) 

2017.03.04. 
határozatlan 

idő 

3.  Stiefel 1155 Budapest, Kolozsvár u. 13. 
gazdálkodó 
szervezet 

4 
gazdálkodás és menedzsment (BSc) 

kereskedelem és marketing (BSc) 
2017. 03. 07. 

határozatlan 
idő 

4.  Erasmus Óbuda Budapest, Bécsi út 96/B 1034 egyetem 4 
gazdálkodás és menedzsment (BSc) 

kereskedelem és marketing (BSc) 
2017.03.09. 

határozatlan 
idő 

5.  PCB Design Budapest, Kazinczy u. 3, 1075 
gazdálkodó 
szervezet 

12 
gazdálkodás és menedzsment (BSc) 

kereskedelem és marketing (BSc) 
2017.03.04. 

határozatlan 
idő 

6.  TE Connectivity Esztergom, Amp út 2. 2500 
gazdálkodó 
szervezet 

20 
gazdálkodás és menedzsment (BSc) 

kereskedelem és marketing (BSc) 
2017.03.06. 

határozatlan 
idő 

7.  Auchan 2040 Budaörs Sport utca 2-4. 
gazdálkodó 
szervezet 

30 

gazdálkodás és menedzsment 
(FOKSZ) kereskedelem és marketing 
(FOKSZ), műszaki menedzser (BSc) 

gazdálkodás és menedzsment (BSc) 
kereskedelem és marketing (BSc) 

2017.03. 13. 
határozatlan 

idő 

8.  Continental Hungaris Kft. Budaörs, Távíró köz 2-4. 2040 
gazdálkodó 
szervezet 

30 

gazdálkodás és menedzsment 
(FOKSZ) kereskedelem és marketing 
(FOKSZ), műszaki menedzser (BSc) 

gazdálkodás és menedzsment (BSc) 
kereskedelem és marketing (BSc) 

2017. 03.08. 
határozatlan 

idő 

9.  Innoskart 

 
Székesfehérvár, Móricz Zsigmond u. 14, 

8000 
 

egyesület 100 

gazdálkodás és menedzsment 
(FOKSZ) kereskedelem és marketing 
(FOKSZ), műszaki menedzser (BSc) 

gazdálkodás és menedzsment (BSc) 
kereskedelem és marketing (BSc) 

2017.03.04. 
határozatlan 

idő 

10.  del Rey Budapest, Váci út 76. 1133 
gazdálkodó 
szervezet 

120 

gazdálkodás és menedzsment 
(FOKSZ) kereskedelem és marketing 
(FOKSZ), műszaki menedzser (BSc) 

gazdálkodás és menedzsment (BSc) 
kereskedelem és marketing (BSc) 

 

2017.03.06. 
határozatlan 

idő 
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11.  
Jobb kezek Iskolaszövetkezet 

 
Budapest, Barnabás u. 4, 1052 

iskolaszövetkez
et 

150 

gazdálkodás és menedzsment 
(FOKSZ) kereskedelem és marketing 
(FOKSZ), műszaki menedzser (BSc) 

gazdálkodás és menedzsment (BSc) 
kereskedelem és marketing (BSc) 

2017.03.04. 
határozatlan 

idő 

12.  MÜISZ Iskolaszövetkezet Budapest, Szent István körút 24. 1137 
iskolaszövetkez

et 
150 

gazdálkodás és menedzsment 
(FOKSZ) kereskedelem és marketing 
(FOKSZ), műszaki menedzser (BSc) 

gazdálkodás és menedzsment (BSc) 
kereskedelem és marketing (BSc) 

2017.03.06 
határozatlan 

idő 

13.  Audi Hungaria Győr, Audi Hungária út 1. 9027 
gazdálkodó 
szervezet 

6 

gazdálkodás és menedzsment 
(FOKSZ) kereskedelem és marketing 
(FOKSZ), műszaki menedzser (BSc) 

gazdálkodás és menedzsment (BSc) 
kereskedelem és marketing (BSc) 

2017.03.12. 
határozatlan 

idő 

14.  Hungexpo Budapest, Albertirsai út 10. 
gazdálkodó 
szervezet 

2 

gazdálkodás és menedzsment 
(FOKSZ) kereskedelem és marketing 
(FOKSZ), műszaki menedzser (BSc) 

gazdálkodás és menedzsment (BSc) 
kereskedelem és marketing (BSc) 

2017.03.12. 
határozatlan 

idő 

15.  Unicomp Informatikai Kft.  8000, Székesfehérvár Palánkai u. 3. 
gazdálkodó  
szervezet 

5 

gazdálkodás és menedzsment 
(FOKSZ) kereskedelem és marketing 
(FOKSZ), műszaki menedzser (BSc) 

gazdálkodás és menedzsment (BSc) 
kereskedelem és marketing (BSc) 

2017. 04.20. 

 
 

határozatlan 
idő 

 
 

16.  Lambda-Com Kft.  1116 Budapest, Mezőtúr u. 14. 
gazdálkodó 
szervezet 

4 

gazdálkodás és menedzsment 
(FOKSZ) kereskedelem és marketing 
(FOKSZ), műszaki menedzser (BSc) 

gazdálkodás és menedzsment (BSc) 
kereskedelem és marketing (BSc) 

2017. 06.09. 
határozatlan 

idő 
 

17.  Morgan Stanley 1095 Budapest Lechner Ödön fasor 8. 
gazdálkodó 
szervezet 

15 

gazdálkodás és menedzsment 
(FOKSZ) kereskedelem és marketing 
(FOKSZ), műszaki menedzser (BSc) 

gazdálkodás és menedzsment (BSc) 
kereskedelem és marketing (BSc) 

2017. 05. 05. 
határozatlan 

idő 
 

18.  Montwerk Média 1114 Budapest, Ulászló utca 44. 
gazdálkodó 
szervezet 

1 

gazdálkodás és menedzsment 
(FOKSZ) kereskedelem és marketing 
(FOKSZ), műszaki menedzser (BSc) 

gazdálkodás és menedzsment (BSc) 
kereskedelem és marketing (BSc) 

2017.07.18. 
határozatlan 

idő 
 

19.  STI Petőfi Nyomda 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. 
gazdálkodó 
szervezet 

4 
gazdálkodás és menedzsment 

(FOKSZ) kereskedelem és marketing 
2017. 07.27. 

határozatlan 
idő 
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(FOKSZ), műszaki menedzser (BSc) 
gazdálkodás és menedzsment (BSc) 

kereskedelem és marketing (BSc) 

határozatlan 
idő 

 

20.  Márton Áron Iskolaszövetkezet 1092 Budapest, Erkel utca 3. 
iskolaszövetkez

et 
 

gazdálkodás és menedzsment 
(FOKSZ) kereskedelem és marketing 
(FOKSZ), műszaki menedzser (BSc) 

gazdálkodás és menedzsment (BSc) 
kereskedelem és marketing (BSc) 

2017.05.10 
határozatlan 

idő 
 

21.  Deloitte 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C 
gazdálkodó 
szervezet 

 

gazdálkodás és menedzsment 
(FOKSZ) kereskedelem és marketing 
(FOKSZ), műszaki menedzser (BSc) 

gazdálkodás és menedzsment (BSc) 
kereskedelem és marketing (BSc) 

2017. 09.11. 
határozatlan 

idő 
 

22.         

23.         

24.         

25.         

26.         

27.         

28.         

29.         

30.         

31.         

32.         


