
TÁJÉKOZTATÁS A DUÁLIS KÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL 

 

A KAPOS HOLDING ZRT. több tagvállalata jelentkezett duális képzés lebonyolítására a 

Kaposvári Egyetemmel közösen. 

A felvételi eljárással kapcsolatban az alábbi lebonyolítási menetrendet ismertetjük a 

felvételiző diákokkal. 

A duális képzés a gyakorlatigényes alapképzési szakon folytatott képzés azon formája, 

amelyben a szakmailag minősített vállalatoknál folytatható gyakorlati képzések tantervi 

tartalmuknál, struktúrájuknál és a vállalatoknál töltendő, megnövelt óraszámuknál 

fogva növelik a hallgatók szakmai kompetenciáját, vállalati üzemeltetési ismereteit és 

vállalati kultúráját. 2015 szeptemberétől öt képzési területen (műszaki, informatika, agrár, 

természettudomány és gazdaságtudományok) indulnak el a duális képzési formájú szakok. A 

Kaposvári Egyetem agrár- és gazdaságtudományok képzési területen indít duális képzési 

formában szakokat. 

A duális képzés tanterve a hagyományos képzéssel megegyezően 7 félév, amelyben a 

hallgatók tanévenként 26 hetet töltenek az intézményben, 22 hetet (december-január és május-

július hónapokban, illetve augusztus egy részében) pedig a gyakorlóhelyen. 

A duális képzési formájú szakokra történő jelentkezés a 2015-ös felvételi eljárásban két, 

egymással párhuzamos szakaszból áll:  

1. állami általános felvételi eljárásból, mely megegyezik a „hagyományos” (azaz a nem 

duális formában hirdetett) alapképzési szakra történő felvételi eljárással, és  

2. vállalati felvételi szakaszból. 

A jelentkezés menete a következő: a jelentkező az általános módon benyújtja jelentkezését a – 

duális formában is meghirdetett – szakra az állami felvételi eljárásban (felvételi eljárás 1. 

szakasza). 

Amennyiben a duális formájú szakra szeretne a jelentkező felvételt nyerni, úgy ezzel 

párhuzamosan fel kell vennie a kapcsolatot az adott szak mellett feltüntetett egy vagy több 

vállalati partnerrel. Az együttműködő vállalati partnerek listája az alábbi: 

Cégnév FŐ SZAK 

Kapos Holding Közszolgáltató Zrt. 2 Pénzügy-számvitel 

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és 

Szolgáltató Zrt. 

1 Pénzügy-számvitel 

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. 1 Pénzügy-számvitel 

Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. 1  Kereskedelem-marketing 



Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. 1 Természetvédelmi mérnök 

Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. 
2 Kereskedelem-marketing, Gazdasági 

agrármérnök 

 

A jelentkező a vállalattól kapott tájékoztatás szerint vehet részt a vállalati felvételi 

eljárásban (felvételi eljárás 2. szakasza). A vállalat legkésőbb 2015. július 3-ig tájékoztatja 

a jelentkezőket a kiválasztás eredményéről. 

Javasolt felvételi eljárás: 

1. Jelentkezés az Egyetem által megadott honlapon a társaság vezetőjének e-mail-címén 

2. Jelentkező behívása elbeszélgetésre 2015. június 1. és június 25. között.  

Résztvevők: cégvezető, HR-vezető, Egyetem képviselője. 

3. Elbeszélgetés területei: 

- a jelentkező tájékoztatása a duális képzés feltételeiről (felvétel az Egyetemre, szerződéskötés 

a társasággal, munkavégzés helye, végzendő feladatok, szabadság, munkabér, stb.) 

- a társaság tevékenységének ismertetése 

- jelentkező meghallgatása a céljairól, elképzeléseiről 

4. Értesítés az elbeszélgetés eredményéről 2015. július 3-ig. 

 

 

Kaposvár, 2015. május 5. 

 


