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Építs karriert nemzetközi szolgáltató központokban! 

 

2016.01.28. (csütörtök) 

Az Edutus Főiskola bejelentette, hogy az SSC Heroes szakmai együttműködésével márciusban 

elindítja első Shared Services képzését. 

A január 28-án megtartott bemutató rendezvényen a résztvevők megismerkedhettek a 

szolgáltatóközpontok szektorában rejlő lehetőségekkel. A rendezvényen képviseltette magát a 

hazai szektor néhány kiemelkedő szereplője: a BT, a Tata Consultancy Services, a Citi és az Acelity. 

Beszédet mondott Bruckner László, a Nemzetgazdasági Minisztérium Szak- és Felnőttképzési 

Szabályozási Főosztály főosztályvezetője, amelyből kiderült, hogy a kormány törekvései a 

szakképzés átalakításával kapcsolatban is összhangban állnak az SSC szektor igényeivel. 2016 

szeptemberétől az új szakgimnáziumi rendszerben hangsúlyosabb szerepet kap az idegen nyelv 

oktatása és az OKJ-s képzési szerkezet átalakítása kapcsán a munkaerő-piaci igényekhez 

alkalmazkodva, az MKIK-val egyeztetve megjelenik egy új, SSC-s OKJ képzés is. 

Balázsik Péter, az SSC Heroes alapítója a szektort bemutató előadásában elmondta, hogy a hazai 

Shared Services szektor hatalmas átalakuláson megy keresztül. Egyre nagyobb hozzáadott értékű 

és komplexitású pozíciók érkeznek hazánkba és váltják fel a tranzakcionális feladatokat ellátó 

munkaköröket. Ezáltal a szektor kiemelkedő karrierlehetőségeket nyújt a fiatal és nyelveket 

beszélő munkavállalóknak. A modern technológiák, a nemzetközi környezet és a gyors előrelépési 

lehetőségek mellett a szektorban elérhető jövedelem is rendkívül vonzó tényező. Egy tavaly 

készült felmérés szerint az SSC-k-nél elérhető havi átlagjövedelem bruttó 399.000 Ft volt 

Magyarországon, amelyet csak az információs technológiai szektor előzött meg. 

A rendezvényen megjelent vállalatoktól résztvevő szakemberek egy kerekasztal beszélgetés 

keretében osztották meg karrierútjukat és tapasztalatukat a hallgatósággal. Történeteik 

megerősítették, hogy a cégek teljes körű szakmai tréningeket, fejlődési lehetőséget és gyors 

előrelépést kínálnak a munkavállalóknak. A beszélgetés résztvevői közül kivétel nélkül mindenki 

kevesebb, mint 3 év alatt került senior szakértői vagy vezetői pozícióba.  

A rendezvény záró előadója Dr. Szaniszló Gábor, az Edutus Főiskola felnőttképzési igazgatója volt, 

aki ismertette az induló képzéseik részleteit. Terveik szerint idén 3 képzést indít el a főiskola, 

amelyek gyakorlatorientált tananyaggal segítenek a hallgatóknak felkészülni a Shared Services 

pozíciókra: a Szolgáltató Központi számviteli-adminisztrátor képzést, az SSC specialista szakirányú 

továbbképzést ill. az Edutus Főiskola nemzetközi gazdálkodás és Gazdálkodási és menedzsment 

alapszakjainak SSC specializációját. 

 

  



 

Shared Services (szolgáltató központok) szektor rövid bemutatása 

Amikor szolgáltató központok (angolul shared service center vagy röviden SSC) iparágáról 

beszélünk, akkor olyan multinacionális cégekre gondolunk, akik különböző tevékenységeiket 

központosítják és egy harmadik országba kiszervezik. Például egy globálisan működő, több tucat 

központtal rendelkező cég dönthet úgy, hogy a központok könyvelését nem külön-külön szeretné 

ellátni, hanem létrehoz egy globális könyvelési szolgáltató központot és egy helyről biztosítja a 

könyvelés szolgáltatásokat.  

A leggyakrabban kiszervezett tevékenységek a pénzügy, számvitel, kontrolling, ügyféltámogatás, 

IT, értékesítés és marketing, HR és a beszerzés. A technológiai fejlődéssel egyre több és egyre 

komplexebb funkciók válnak kiszervezhetővé (SSC kompatibilissé).A modell rendkívül népszerű, 

mert a vállalatok költségcsökkenést tudnak elérni a központosítással és világszerte egységes 

szolgáltatást tudnak nyújtani a szolgáltató központból. Magyarországon körülbelül 80 szolgáltató 

központ van jelen, akik mintegy 40,000 teljes munkaidős munkavállalót foglalkoztatnak, ezért 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségük van. Szinte kizárólag diplomás, nyelveket 

beszélő embereket foglalkoztatnak, akiknek a magyarországi átlag feletti jövedelmet biztosítanak.  

A 2015-ös évben a szolgáltató központok teremtették a legtöbb új munkahelyet, megelőzve a 

magyar állam által stratégiai ágazatként kijelölt autógyártást is.  

 

Edutus 
Az Edutus Főiskola Magyarország egyik 
leginnovatívabb, szakmailag folyamatosan fejlődő, 
földrajzilag terjeszkedő felsőoktatási intézménye célul 
tűzte maga elé, hogy a Kárpát-medencében 
megkerülhetetlen szereplője legyen a gyakorlat alapú gazdasági-, műszaki-felsőoktatási és 
szakképzési rendszernek. A főiskola stratégia célja az Alkalmazott Tudományok Egyetemévé válás. 
Ezen cél elérése érdekében – a piaci igényekhez alkalmazkodva – egyre nagyobb szerepet szán a 
gazdasági és műszaki képzéseknek, a kutatás-fejlesztésnek, az idegen nyelvi oktatásnak valamint 
az innovációs és technológia-transzfer tevékenységnek. 
 

SSC Heroes (www.sscheroes.com)  

A Global Web Solutions Kft. (GWS Hub) tulajdonában lévő SSC Heroes 

2013-ban alapított angol nyelvű közösségi és információs weboldal. A 

portál összegyűjti a hazai Shared Services szektor résztvevőit, az 

iparágban betölthető pozíciókat, aktuális híreket és eseményeket. A 

portál fő célja a szektor népszerűsítése, amelyet online tartalmakkal, 

szakmai és közösségi rendezvényekkel, valamint képzésekkel valósít meg.  

Az SSC Heroes szolgáltatásai lehetőséget biztosítanak a vállalatoknak munkáltatói márkájuk 

építésére, álláshirdetések feladására, melyre a munkát kereső jelöltek egy automatizált 

videóinterjú előszűrő rendszeren keresztül jelentkezhetnek.  

http://www.edutus.hu/
http://www.sscheroes.com/

