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Felhívás 

Jelentkezz a NEXON által biztosított felsőoktatási duális képzésre! 

A NEXON 2018-ban kötött a Kodolányi János Egyetemmel felsőoktatási duális 
képzésre irányuló partnerségi megállapodást 

 

1. A duális partner 

Neve: NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. 

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 185. 

Kapcsolattartó:  

név: Dr. Henczi Lajos PhD., c. egyetemi tanár  

beosztás: felnőttképzési szakértő, egyetemi oktató 
(https://www.ppk.elte.hu/munkatarsak/henczi-lajos) 

telefonszám: +36 20 984 7266 

e-mail cím henczi.lajos@nexon.hu 

Vállalati mentor: 

név: Miterliné Kovács Edit 

beosztás: Digitális HR Business Partner konzulens  

telefonszám: +36 20 561 3348  

e-mail cím MiterlineKovacs.Edit@nexon.hu 

 

2. A NEXON bemutatása 

Az 1989-ben egymillió forint alaptőkével induló cég mára több mint 300 fős, 5 regionális 
szolgáltatóközponttal rendelkező, közel 6 milliárd forint forgalmat elérő szolgáltatóvá nőtte ki 
magát és a humánügyvitel területén vezető piaci pozíciót vívott ki magának. A magyar 
gazdaság meghatározó TOP 200 szereplőjének csaknem harmada veszi igénybe a cég 
szolgáltatásait. Több mint egymillió munkavállaló bérügyviteli feladatait a NEXON 
alkalmazásaival végzik. A cég naprakész, testreszabott digitális HR-szolgáltatásait mind a 
verseny-, mind a közszféra intézményei igénybe veszik. 

A NEXON egyike a töretlenül fejlődő magyar vállalkozásoknak. A cég fő törekvése, hogy az 
üzleti sikerek mellett a munkatársak számára a legjobb munkahely, partnerei számára pedig 
a legjobb szolgáltató legyen. 

A NEXON innovatív csapatába, mint a Kodolányi János Egyetem duális partnere, örömmel 
látjuk a tanulni és alkotni vágyó, a digitális HR világa mellett elkötelezett egyetemi hallgatókat 
is. 

Tudj meg többet a NEXON-ról: https://nexon.hu/magunkrol 

 

A duális képzésre történő jelentkezésről az Egyetem honlapján lehet tájékozódni: 
https://www.kodolanyi.hu/felveteli/miert/dualis-kepzes 

 

3. Felvehető hallgatók létszáma 

Szak Képzés 
szintje 

A képzés 
nyelve 

Létszám (fő) 

emberi erőforrások BA magyar 2 

gazdálkodás és 
menedzsment 

BA magyar 1 

https://www.ppk.elte.hu/munkatarsak/henczi-lajos
mailto:henczi.lajos@nexon.hu
https://nexon.hu/magunkrol
https://www.kodolanyi.hu/felveteli/miert/dualis-kepzes
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4. A gyakorlati képzés helyszíne 

A gyakorlati képzést a NEXON elsődlegesen a budapesti székhelyén kívánja biztosítani, de 
– hallgatói igény esetén, félévenként egyeztetett időszakban – lehetőséget teremt(het) a 
regionális szolgáltatóközpontokban való képzésre is. 

 

5. A gyakorlati képzéssel érintett NEXON-szakterületek/üzletágak/divíziók bemutatása 

Fejlesztés 

Az üzleti célokkal és a piaci igényekkel összhangban kidolgozza a termékfejlesztési 
koncepciókat, amelyek jóváhagyását követően – innovatív módon – kivitelezi a fejlesztési 
projekteket, amelyeknek két fő területe van: (1) NEXON4 HR-termékportfólió gazdagítása és 
gondozása, valamint (2) a piacvezető NEXONbér termékcsoport folyamatos frissítése. 

Kereskedelem 

Hagyományos és upsell technikákkal értékesíti a cég szolgáltatástermékeit, amelyekhez 
kapcsolódóan előkészíti és megköti a szükséges szerződéseket. 

Projektigazgatóság 

Elvégzi az ügyfél által megrendelt szolgáltatástermékek magas színvonalú, határidőre 
történő leszállítását. 

Ügyféltámogatási igazgatóság 

Fogadja az ügyféligényeket, kérdéseket és esetleges panaszokat; reflektál a felvetésekre; 
professzionális és gyors válaszokat ad a partnerek kérdéseire, kéréseire. Gondoskodik az 
ügyfélelégedettséget alapvetően befolyásoló igények továbbításáról a belső támogató 
területek felé. Menedzseli az ügyfélkiszolgálás részleges automatizálását. 

Outsource Szolgáltatások 

A kiszervezett szolgáltatás keretében több mint 300 ügyfél 70 ezer munkavállalójának nyújt 
teljes körű bérszámfejtést és HR-adminisztrációt. Tevékenységüket a NEXON saját 
fejlesztésű szoftverével végzik. 

Ügyféladminisztráció 

CRM program bázisán ellátja az ügyfél- és termékadatok naprakész vezetését. 

IT-szolgáltatások 

Támogatást nyújt az ügyfelek által használt szoftverek biztonságos használatához, megfelelő 
informatikai hátteret nyújt a partnerek által igényelt felhőszolgáltatásokhoz, melynek során 
kiemelt figyelmet fordít az adatbiztonságra. 

Pénzügy 

Kontrollingrendszert működtet, valamint rendszeres gazdasági és költségelemzést végez. 

Marketing 

A jól ismert és modern marketingfunkcióknak megfelelően terméktámogatást, illetve belső és 
külső marketingkommunikációt folytat; segíti az új termékek piaci bevezetését; támogatja az 
értékesítő/kereskedő csapat munkáját; építi a munkáltatói márkát; PR-tevékenységet végez; 
konferenciákat, kampányokat, rendezvényeket szervez, továbbá gondozza a társadalmi 
felelősségvállalás céges programjait. 

HR 

A vállalati üzleti célok teljesülése érdekében ellátja az emberierőforrás-menedzsment 
feladatokat, ezen belül a megfelelő munkaerő biztosítását, a munkakapcsolatok alakítását és 
kezelését, valamint az érdekeltség és ösztönzés rendjének kialakítását, hatékony 
működtetését. 

Oktatás, képzés 

A cég szolgáltatástermékeinek használatát elősegítő képzést szervez belső és külső 
partnerek részére. 
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Működésfejlesztés 

Naprakészen tartja a cég szervezeti és működési szabályzatát. Az eredményes működés 
érdekében kezdeményezi az üzleti tevékenységgel szinergiát mutató szervezeti 
átalakításokat és folyamatmódosításokat. 

 

6. Jelentkezés módja és határideje 

Aki a NEXON-nál kíván részt venni a gyakorlati képzésen, annak jelentkezését az alábbi 
címre kell megküldeni: 

dualis.kepzes@nexon.hu 

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kérjük csatolni: 

 motivációs levél; 

 fénykép és 

 magyar és angol nyelvű szakmai önéletrajz, amely tartalmazza nevét, születési 
nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, elérhetőségét 
(telefonszámát), tartózkodási címét, elektronikus levelezési címét, valamint 
legmagasabb iskolai végzettségét, továbbá a tanulmányi vagy egyéb más területen 
(pl. tanulmányi versenyen, sportban) elért kiemelkedő teljesítményeket is. 

A jelentkezés és a fenti dokumentumok beküldésének határideje: 2022. június 10. 

 

7. A kiválasztási eljárás 

Azt a jelentkezőt, aki – a beküldött dokumentumok alapján – felkeltette a NEXON 
érdeklődését személyes találkozóra hívjuk, amely alkalmat ad a jelentkező személyes 
jellemzőinek, elsősorban a gyakorlati jártassága; szakmai érdeklődése és elkötelezettsége; 
nyelvtudása, illetve személyes kompetenciái és attitűdje megismerésére, azaz a kiválasztási 
döntés megalapozására. 

A NEXON a kiválasztási eljárás befejezését követő 15 napon belül, de legkésőbb június 
30-ig elektronikus úton – indoklás mellőzésével – értesíti a jelentkezőt, hogy kiválasztotta-e 
azon személyek közé, akik sikeres felvételt, és a felsőoktatási intézménybe történő 
beiratkozást és egyetemi duális képzésre való átsorolást követően részt vehetnek a duális 
képzésben. 

 

8. A NEXON munkaszerződést köt a kiválasztott hallgatóval 

A jogszabályi előírások értelmében a kiválasztott hallgató munkaszerződés alapján végezhet 
munkát a NEXON-nál, amely – többek között – tartalmazni fogja különösen a hallgató 
munkakörét; napi munkaidejét; díjazásának összegét, továbbá számára a jogszabály alapján 
járó juttatásokon és kedvezményeken felül biztosított egyéb juttatásokat és kedvezményeket, 
azok mértékét és nyújtásának feltételeit. 

 

9. A NEXON havi munkadíjat fizet a kiválasztott hallgatónak 

A NEXON által kiválasztott és az Egyetemre történő sikeres felvételt követően a hallgató 
2022 szeptemberében duális hallgatóként kezdheti meg tanulmányait. 

A NEXON az adott szak mintatantervének megfelelő képzési idő teljes időtartamára (az év 
minden hónapjában, azaz 12 hónapon keresztül) – a munkaszerződésben részletezett és 
másra át nem hárítható módon – a hallgatónak munkadíjat fizet, amelynek mértéke a 
kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) hatvanöt százalékánál is magasabb lehet. 

A hallgatót megillető díjazást a képzésben töltött idővel arányosan a NEXON oly módon 
emeli, hogy az utolsó negyedévben elérje a képzésben megszerezhető alapfokozattal és 
szakképzettséggel a cégnél pályakezdő munkavállalóként elérhető munkabért. A NEXON 

mailto:dualis.kepzes@nexon.hu
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üzleti eredményeiben is megmutatkozó hallgatói aktivitást – a diploma átvételével egyidőben 
– akár félmillió forinttal is jutalmazhatja a NEXON menedzsmentje. 

 

10. A NEXON kötelezettségei 

A NEXON kötelezettséget vállal arra, hogy a sikeres felvételt, beiratkozást és egyetemi 
duális képzésre való átsorolást követően – az Egyetemmel egyeztetett képzési terv alapján – 
részt vesz a kiválasztott hallgató duális képzésében. Ennek keretében (többek között) a 
gyakorlati képzéshez a hallgató számára megfelelő munkahelyet, munkakört, eszközt 
biztosít; felügyeli, irányítja a gyakorlati képzését, amelynek keretében kijelöli a hallgató 
számára az általa megírandó projektmunká(ka)t, valamint értékeli a hallgató 
munkavégzését, valamint az általa elsajátított szakmai tudást és kompetenciákat. 

A duális képzés keretében a NEXON biztosítani kívánja az elméleti és gyakorlati ismeretek 
összekapcsolását; a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák 
munkafolyamatokban történő fejlesztését; a digitális HR-szolgáltatásokban való gyakorlati 
jártasság megszerzését, valamint az innovációs készségek fejlesztését. 

A duális képzést sikeresen teljesítőket a NEXON maradásra ösztönzi, s számukra jól 
kondicionált munkalehetőséget kínál. 

 

 

 

Kedves Hallgató! Jelentkezz a NEXON által biztosított felsőoktatási duális képzésre! A 
képzés befejezését követően csatlakozz a NEXON csapatához! #illeszkozenk 

 

***** 


