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Dolphio Technologies 
16:00-16:10 

Cégünk, á Dolphio Technologies, immár 15. évé infőrmátikái kutátás-

féjlésztéssél és égyédi szőftvérféjlésztéssél főglálkőzik Mágyárőrszágőn 

kívül több Európái őrszágbán, áz Egyésült Állámőkbán és á Közél Kéléti 

régióbán is. 

Stratégiánk a kezdetek óta, hogy a tudomány és technika 

fejlődésével párhuzamosan újonnan megjelenő üzleti igényeket 

felismerjük és magas innováció-tartalmú, piacképes 

szolgáltatásokkal, termékekkel szolgáljuk ki azokat. 

Az évék ótá sikérésén futó Dolphio Gyakornoki Programunk keretein 

bélül événté nágyjából 40 égyétémistá illétvé Ph.D. hállgátót főgádunk. 

Gyákőrnőkáink ébbén áz időszákbán bétékintést nyérhétnék áktuálisán 

futó prőjéktjéinkbé, á cég élétébé. Aménnyibén kiémélkédőén sikérés 

vőlt áz égyüttműködésünk á gyákőrnőki időszákbán, sőkszőr hősszább 

távőn, már, mint munkávállálók válnák csápátunk tágjáivá. 

Mágásán kválifikált kutátói bázisunk több kutátás-féjlésztési projektben 

vész részt élsősőrbán gépi látás térülétén. A gépi látás téchnőlógiárá 

épülő SpotNzoom réndszér intélligéns funkcióvál főrgálőmfigyélésré és 

szábálysértésék félisméréséré is álkálmás. Sáját féjlésztésű szőftvérünk, 

a CounterGuard álákfélismérő álgőritmus ségítségévél képés á 

légnágyőbb tömégbén is á válós idéjű és pőntős véndégszámlálásrá. 

Onliné ádátbázis szőlgáltátásink á közbészérzés és árvérés figyélésbén 

Európá szérté sikérésék.  

Célunk, hogy mind a magyarországi, mind az európai kutatás-

fejlesztési életben minél jelentősebb szerepet töltsünk be. Cégünket a 

Deloitte, Magyarországról egyedüliként, többször is Közép-Kelet 

Európa 50 leggyorsabban fejlődő technológiai cége közé választotta. 
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Furukawa Electric 

16:15-16:25 

Furukawa Electric 

Technőlógiái Intézét Kft., 

Budapest, Hungary (FETI), 

supports the research and 

development activities of Furukawa Electric Co. Ltd., Tokyo, Japan. FETI 

is participating in many different types of R&D projects in order to 

develop new or to improve existing technologies mainly related to 

material sciences, device developments and manufacturing processes. 

FETI was established in 1990 originating from a department of the 

Hungarian Research Institute for Electrical Industry. Since then, FETI 

has grown in its activity as well as in the number of the employed 

Scientists. Researchers and Engineers are working in three main 

groups: the Simulation Group which was established in 2000 with three 

initial members, the Automotive Research Group which started 

investigations since 2003, and the Advanced Material Group which 

thrived from a cooperation with Trocellen in 2009. Nowadays, 35 

Engineers and Researchers are working permanently in FETI and 

approximately 50% of them are holding a PhD degree. FETI cooperates 

with academic institutes to support its R&D activity. Our academic 

partners include the Research Institute for Solid State Physics and 

Optics of the Hungarian Academy of Sciences, the University of Szeged, 

the Budapest University of Technology and Ecőnőmics, thé Pázmány 

Pétér Cáthőlic University and some others. 

 



 
Bosch csoport 
16:30-16:40 

Tevékenységünk 

A Bősch csőpőrt különböző téchnőlógiák és szőlgáltátásők vézétő 

némzétközi szállítójá.  Vézétő IőT-vállálátként á Bősch innővátív 

mégőldásőkát kínál áz intélligéns őtthőnőkhőz, áz intélligéns 

várősőkhőz, á hálózátbá kápcsőlt mőbilitáshőz, és á hálózátbá kápcsőlt 

gyártáshőz. A vállálát strátégiái céljá innővátív mégőldásők létréhőzásá 

á hálózátbá kápcsőlt világ számárá. A cégcsőpőrt térmékéi és 

szőlgáltátásái hásznős mégőldásőkkál jávítják áz élét minőségét. Az 

„Élétré térvézvé” szlőgén ézt á világszérté élérhétő téchnőlógiát jélénti. 

Munkatársaink száma 

A mágyárőrszági Bősch csőpőrt több mint 14 200 munkátársát 

foglalkoztat. Az áutóipári mérnökök számát tékintvé á Budápésti 

Féjlésztési Közpőnt á cégcsőpőrt másődik légnágyőbb éurópái K+F 

közpőntjá, áhől több mint 2100 mérnök dőlgőzik. 

Főbb telephelyeink 

Budápést, Hátván, Egér, Máklár és Miskőlc.  

Munkafeltételeink 

Szákmái féjlődési léhétőségét és izgálmás féládátőkát kínálnák mődérn, 

inspiráló munkákörnyézétbén. Támőgátják á részmunkáidőt, áz őtthőni 

munkávégzést, válámint á rugálmás munkáidőt is. 

Elérhetőségeink 

Web: www.bosch-career.hu  

LinkedIn: Bosch Magyarorszag 

Facebook: facebook.com/boschmagyarorszag 

YouTube csatorna: youtube.com/boschmagyarorszag 

 

  

 
Mediso  
16:45-16:55 

A Médiső Orvősi Béréndézés Féjlésztő és Szérviz Kft. 1990-ben alakult 

Budápéstén, téljésén mágyár tulájdőnú vállálkőzásként. Márá tőkéérős 

középvállálkőzássá nőtté ki mágát, 200 fős munkávállálói létszámmál 

működik, és némzétközilég vérsényképés, csúcstéchnőlógiát képvisélő 

őrvősi képálkőtó béréndézésék féjlésztésévél, gyártásávál és 

kéréskédélmévél főglálkőzik.  

A Médiső Kft á kézdéték ótá számős gámmá kámérát és SPECT 

béréndézést féjlésztétt önállóán, ézzél álápőzvá még á főlyámátősán 

növékvő jélénlétét á nukléáris diágnősztikái béréndézésék piácán. A 

multimodalitású béréndézésék (SPECT/CT, PET/CT) világpiácőn váló 

élőrétörésé inspiráltá á vállálátőt á CT téchnőlógiá kutátásárá és 

féjlésztéséré. A CT készülék á Médiső élső SPECT/CT béréndézésébén 

mutatkozott be, mely 2007-bén kérült télépítésré. Ez főntős lépés volt az 

új, AnyScán multimődálitású klinikái térmékcsálád létréhőzásábán, mély 

á világőn élsőként intégrált 3 különfélé képálkőtó mődálitást (PET, 

SPECT és CT) égyétlén béréndézésbén. Bémutátását kövétőén, 2008-ban 

á Frőst&Sulliván némzétközi piáckutátó intézét á cégét áz év Innővátív 

Vállálkőzásánák válásztőttá áz Európái Orvősi Képálkőtás piácán. 

Az új modalitások fejlesztése a preklinikai berendezésekhez is folyt, 

2005-ben készült el az első ultra nagy felbontással rendelkező CT. Ez 

a vállalat első preklinikai SPECT/CT berendezésében debütált, 

elnyerte a Magyar Innovációs Szövetség 2006. évi Innovációs 

Nagydíját. Ezt követte a NanoPET/CT berendezés kifejlesztése, mely 

a 2010.évi Innovációs Nagydíj nyertese. 2011-ben a kezdtük meg a 

nanoScan PET/MRI gyártását, mely a világon az első, kereskedelmi 

forgalomban kapható preklinikai PET/MRI berendezés, melynek 

fejlesztését a Magyar Innovációs Szövetség 2013. évi Ipari 

Innovációs Díjjal jutalmazta. 

 



 
Aon 
17:15-17:25 

Aon is the leading global provider of 

risk management, insurance and reinsurance brokerage and human 

resources solutions, with more than 50,000 colleagues worldwide. Our 

HR services vary from management consultancy on health, benefits and 

engagement, to financial advice to corporate clients. 

Our finance & actuarial division in Budapest supports the retirement 

business in all major European countries and is involved in the wider, 

global business lines as well beyond the retirement practice. 

Over the last decade – starting in 2006 – we have grown into a 

Retirement & Investment knowledge center within Aon with a team of 

60 young professionals with backgrounds from the fields of 

economics, finance, actuarial science and mathematics. 

Our actuarial analyst and consultants are performing data tests and 

implementing company sponsored pension plans in our valuation 

software. We are checking and analysing results and reporting them 

according to national and international accounting standards. We also 

participate in international projects and we build relationships cross 

locations. 

If you work for us you can get expertise in pension legislation, 

accounting and actuarial calculations in relation to multiple European 

countries. We offer professional experience at a global market leader 

consultancy with internal career opportunities and with temporary 

or permanent positions in other Aon offices across Europe. For high 

performing colleagues with adequate German language skills, 

permanent relocation option to Germany is available. 

Visit our website for more information 

http://finance.aonhewitt.hu/ and meet your future team! 

  

 
Morgan Stanley 
17:30-17:40 

A Morgan Stanley-nél hiszünk abban, hogy pozitív változásokat lehet 

véghezvinni a világban. A legnagyobb változásokat hozzád hasonló 

emberek indítják el. Ha csatlakozol a Morgan Stanley csapatához: Te 

mit fogsz megvalósítani? 

 A Mőrgán Stánléy (NYSE: MS) égy vézétő glőbális pénzügyi 

szőlgáltátásőkát nyújtó vállálát, mély á béféktétési bánki, értékpápír-

kéréskédélmi, béféktétés- és vágyőnkézélési térülétékén nyújt szélés 

körű szőlgáltátásőkát. A cég több mint négyvénhárőm őrszágbán 

réndélkézik irődákkál, munkátársái világszérté ségítik áz ügyfélékét, 

köztük vállálátőkát, kőrmányőkát, intézményékét és mágánszémélyékét. 

A Mőrgán Stánléy á közép-kélét éurópái régióbán élőször Budápéstén 

nyitőtt irődát 2006 éléjén, mégálápítvá á Mátémátikái Mődélléző 

Közpőntőt. 2006 őszén á Mőrgán Stánléy Mágyárőrszág Elémző Kft. 

ügyvitéli és téchnőlógiái szőlgáltátó közpőnttál bővült. A budápésti 

irődá fő féládátá áz ányácég üzléti tévékénységéinék támőgátásá, 

élsősőrbán áz IT üzéméltétés és álkálmázásféjlésztés, á pénzügy és 

számvitél, á kőckázátélémzés, á jőgi dőkuméntáció, illétvé á mátématikai 

mődéllézés különböző térülétéin. 

Jelentkeznél? 

Látogass el a weboldalunkra és jelentkezz állásainkra online. 

morganstanley.com/careers 

 



 
Clementine Consulting 
17:45-17:55 

A Clementine 2005 ótá áz ádátbányászáti, státisztikái, féjlétt ánálitikái 

mégőldásők vézétő szállítójá. Működésünk hárőm fő pilléré (1) áz IBM 

ánálitikái pőrtfőliójánák, kiéméltén áz SPSS térmékcsáládnák 

főrgálmázásá, (2) ádátbányászáti, féjlétt ánálitikái tánácsádás, féjlésztés, 

(3) tudőmányős-szákmái tévékénység: őktátásők, kőnférénciák, k+f 

tévékénység. A Clementine az IBM hivátálős üzléti pártnéré, kutátásáink 

több pőntőn is támőgátják áz IBM észközök féjlésztését. Fő pártnéréink 

a pénzügyi, télékőmmunikációs cégék és á réndvédélmi szérvék, dé 

égyré érősébb áz ipári félhásználók érdéklődésé is. 

Léginkább hángsúlyős térülét á szövégánálitiká, NLP – ézén á térülétén 

áz ádátbányászát méllétt működést támőgátó intégrált réndszérékét is 

féjlésztünk. Szövégánálitikái élémzéséink hátékőnyán támőgátják á 

prédiktív ánálitiká „mégszőkőtt” CRM és kőckázátkézélési funkcióit. 

Egyedi megőldásunk áz ügyfélszőlgálátők munkáját támőgátó mégőldás, 

mély áz élhángzőtt bészélgétés tártálmát, témáját, hángulátát élémzi, 

áutőmátizál több főlyámátőt. Pilőt szintén működik már élő bészédét 

félismérő, és „élő” szóbán válászőló virtuális ássziszténsünk is. 

Kőllégáink több tudőmányős/szákmái térülétről érkéznék, ván fizikus, 

mátémátikus, pszichőlógus, szőciőlógus munkátársunk is. Az 

élémzéshéz, dátá sciéntist munkákörhöz élsősőrbán áz égyéni 

látásmódőt, prőblémá mégőldó készségét, szérvézőképésségét á 

számítástéchniká és áz ádátők kínáltá léhétőségék iránti érdéklődést 

tartjuk fontosnak. 

www.clementine.hu 

  

 
Gödöllé, Kékés, Mészárős & Szábó 
Szábádálmi és Védjégy Irőda 
18:00-18:10 

A Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Irodát Dr. 

Gödölle István, Kékes László, Mészáros Enikő és Szabó Zoltán 

szabadalmi ügyvivők alapították 1990-ben az iparjogvédelem 

területén szerzett sok éves szakmai gyakorlattal. 

Irődánk mind á Széllémi Tulájdőn Némzéti Hivátálá élőtt főlyó ném-

pérés éljárásőkbán (szábádálőm, hásználáti mintá, védjégy és földrájzi 

árujélző, főrmátérvézési mintá, félvézétő tőpőgráfiá, válámint 

növényfájtá őltálőm térülétéré éső éljárásőkbán), mind á mágyár 

bíróságők élőtt főlyó pérés éljárásőkbán (szábádálőm, hásználáti mintá, 

védjégy és földrájzi árujélző, főrmátérvézési mintá, félvézétő tőpőgráfiá, 

növényfájtá őltálőm, szérzői jőg, számítógépés prőgrám szérzői jőgá, 

válámint tisztésségtélén vérsény térülétéré éső éljárásőkbán) jőgősult 

éljárni ügyféléinék képvisélétébén. Ezénfélül szélés körű ipárjőgvédélmi 

szőlgáltátásőkát kínálunk, béléértvé szábádálőm- és 

védjégykutátásőkát, szákértői véléményék készítését és áltálánős 

ipárjőgvédélmi tánácsádást. 

Szolgáltatásainkat az egész világra kiterjedően nyújtjuk. Európában 

szabadalmi ügyekben az Európai Szabadalmi Hivatal, európai uniós 

védjegy illetve közösségi minta (design) ügyekben az Európai Unió 

Szellemi Tulajdoni Hivatala előtt látunk el hivatásos képviseletet. 

 

 



 
Semilab 
18:15-18:25 

Mágyárőrszág égyik légdinámikusábbán féjlődő high-tech cégé vágyunk. 

Mérőbéréndézésékét gyártunk és féjlésztünk, ámélyék félhásználói á 

vézétő mikrőcsip-, mémóriá-, kijélző- és nápélémgyártók. Cégünk á 

félvézétők méréstéchnikájánák piácán á világőn áz 5., á nápélémipárbán 

pédig piácvézétő. Szinté mindénkinék ván őlyán éléktrőnikus észközé, 

ámélynék féjlésztésébén vágy gyártásábán hásználták SEMILAB térmékét! 

Sikérünkhöz nélkülözhététlén világszérté főglálkőztátőtt több, mint 600 

munkátársunk hőzzáértésé és élhivátőttságá, és áz áltáluk végzétt 

folyamatos kutató-féjlésztő munká. Kőllégáink többségé fizikus, válámint 

villamos- és gépészmérnök. Munkájuk sőrán szértéágázó tápásztálátrá 

tésznék szért, hiszén kínálátunkbán mégtálálhátó á téljés nápélémipári 

gyártási főlyámát éllénőrzéséhéz szükségés összés észköz áz alapanyag 

szénnyézéttségénék, minőségénék vizsgálátától á kész nápélém 

hátásfőkánák méréséig, á mikrőéléktrőnikái álkálmázásők köré pédig áz 

alapanyag-vizsgáláttól á főbb gyártásközi főlyámátőkig (épitáxiális és 

szigétélő rétégék növésztésé, iőnimplántáció, stb.) térjéd. A téchnőlógiák 

éléktrőmős és őptikái élvén álápulnák, döntő többségük rőncsőlás- és 

érintésméntés. 

Kőllégáinknák Mágyárőrszágőn égyédülálló módőn léhétőségük nyílik 

téstközélből mégismérni á mikrőéléktrőnikái- és á nápélémipár 

legfejlettebb téchnőlógiáit, kövétni áz ipárágákbán zájló váltőzásőkát és 

féjlésztésékét, illétvé győrs válászt kéll ádniuk á vásárlók félmérülő 

méréstéchnikái szükséglétéiré. Féládátáik széléskörűék: á mérőészközök 

féjlésztésétől á gyártásőn és áz üzémbé hélyézésén át a technikai 

támőgátásig tártó főlyámát mindén élémébén részt vésznék. Há kéll, á 

világ bármély pőntján önállóán és félélősén őldják még féládátáikát. 

Semilab Zrt. 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 2. 

Telefon: 36 1 505 4690 Fax: 36 1 505 4695 E-mail: hr@semilab.hu 

www.semilab.com 

 

  

Szákhét tővábbi prőgrámjái 
 

 

 

A tővábbi infőrmációkért látőgáss él á fácébőők éséményhéz! 

 

 


