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Gazdasági és vállalkozási ismeretek 
 

1. A program megnevezése: Gazdasági és vállalkozási ismeretek 

 

2. FAT akkreditációs lajstromszáma: PL-5530  

 

3. A program célja: A résztvevők gyakorlatban hasznosítható ismereteket szerezzenek a 

vállalkozásalapítás lépéseiről az ötlettől a megvalósításig, valamint a 

vállalkozásgazdálkodás feladatairól a piaci hatások figyelembevétele mellett. 

 

4. A program célcsoportja: Valamennyi munkavállaló és munkáltató, akik a gazdaság 

szereplőiként a tulajdonosi szemlélet kialakítását, kialakíttatását fontos tényezőnek 

tartják. 

 

5. A program során megszerezhető kompetenciák: 

− A piaci események alapján a mikro- és makrogazdasági folyamatok várható hatá-

sának elemzése. 

− A gazdasági szereplők feladatainak ismerete. 

− A vállalkozási formák, a cégalapítás folyamatának, és a formaváltás módjainak is-

merete. 

− Költségelemzési, hatékonyságvizsgálati módszerek ismerete. 

− Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése. 

 

6. A programba való bekapcsolódás feltételei: írás-olvasás tudás 

 

7. Megengedett hiányzás: max. 10% 

 

8. Képzési idő: 72 óra (ebből elmélet: 48 óra, gyakorlat: 24 óra) 

 

9. Intenzitás: Megrendelő igényétől függően változhat, heti 1x2 - napi 8 óra között. 

 

10. A képzés formája és módszerei: csoportos képzési forma 

− Prezentációval kísért előadás, konzultáció 

− Páros és kiscsoportos témafeldolgozás (forráselemzés és esettanulmány megoldása), 

plenáris megbeszélés 

 

11. Csoportlétszám: 5-30 fő 

 

12. A program során alkalmazott értékelési rendszer: 

− Számonkérések formája: írásbeli 

− Számonkérések rendszeressége: Minden modul végén. 

− Számonkérések tartalma: Az adott modul során feldolgozott tananyag, mely az oktatási 

segédanyagokban is megtalálható.  

− A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek): Feleletválasztós teszt-

lap, esettanulmány megoldása 

− Megszerezhető minősítések: Megfelelt - nem felelt meg. 

− Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek: Nem felelt meg: 0-

50% Megfelelt: 51-100% 

− Sikertelen teljesítés(ek) következménye(i): A résztvevő csak látogatási igazolást kap-

hat.(A modulzáró egy alkalommal megismételhető.) 
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13. A program elvégzését igazoló irat: tanúsítvány 

 

14. A program elvégzését igazoló irat kiadásának feltételei: 

− A modulzárók sikeres teljesítése. 

− A képzésen min. 90%-os részvétel. 

− A képzési díj maradéktalan kiegyenlítése (önerős finanszírozás esetén). 

 

15. A program moduljai: 

I. Vállalkozások alapítása, gazdálkodása  

II. Vállalkozások vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének vizsgálata 

 

 

I.1. A modul megnevezése: Vállalkozások alapítása, gazdálkodása 

 

I.2. A programmodul célja: A résztvevők ismerjék a gazdaság rendszerét, szereplőit, a mak-

rogazdasági folyamatokat. Ismerjék meg a vállalkozásapalítás lépéseit, szerezzenek jártas-

ságot a vállalkozási formák közötti választás, a fomaváltás lehetőségeiben. 

 

I.3. A programmodul követelményei:  

− A résztvevőnek ismernie kell:  

o a nemzetgazdaság szereplőit, azok feladatait  

o a vállalkozásalapítás jogszabályi rendszerét, a vállalkozási formákat, azok 

jellemzőit 

o a vállalkozás indításával, működtetésével kapcsolatos feladatokat, költsé-

geket 

o a vállalkozási formák közötti átjárhatóság gyakorlatát 

o az üzleti terv készítését, ennek szükségességét. 

− A résztvevő legyen képes a megvalósítandó ötlet szintjétől a vállalkozásalapítás lé-

pésein át stratégiai tervet készíteni, döntését érvekkel, számításokal alátámaszta-

ni.  

 

I.4. A programmodul során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia 

− Elsajátított ismeretek: 

o nemzetgazdaság fogalma, termelési tényezők, nemzetgazdaság szereplői és 

jellemzésük 

o piac fogalma, típusai, piacralépés lehetősége 

o a különböző vállalkozási formák, azok jellemzői 

o vállalkozásalapítási eljárás lépései, dokumentumai, fomaváltások 

o vállalkozások működési költségei (bér, adók, járulékok, stb.) 

o üzleti terv készítése. 

− A résztvevő képes a megfelelő vállalkozási forma kiválasztására, költség-haszon elv 

érvényesítésére, hosszú távú terv készítésére. 

 

I.5. A programmodulba való bekapcsolódás feltételei: --- 

 

I.6. A programmodul időtartama: 36 óra, ebből elmélet 24 óra, gyakorlat 12 óra 

 

 

II.1. A modul megnevezése: Vállalkozások vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének vizsgá-

lata 
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II.2. A programmodul célja: A résztvevők ismerjék meg a vállalkozások vagyoni, pénzügyi, 

jövedelmi helyzetének elemzéséhez használt mutatókat, váljanak képessé azok értelme-

zésére, következtetések megfogalmazására. 

 

II.3. A programmodul követelményei 

− A résztvevőnek ismernie kell:  

o a vállalkozási vagyon fogalmát, összetevőit 

o a vállalkozási eredmény keletkezésének módjait 

o az eredménykategóriákat 

o a vagyoni helyzet összehasonlításának, elemzésének mutatóit 

o a pénzügyi helyzet alakulásának mutatóit 

o a jövedelmi helyzet mérésére használt mutatókat 

o összefüggéseket a vagyoni és jövedelmi helyzet értékelése kapcsán. 

− A résztvevő legyen képes : 

o „olvasni” egy vállalkozás mérlegének, eredménykimutatásának adataiból 

o értékelő, összehasonlító elemzést készíteni, alternatív javaslatokat megfo-

galmazni a döntéselőkészítés folyamatához.  

 

II.4. A programmodul során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia: 

− Elsajátított ismeretek : 

o vállalkozás eszközei és forrásai, azok csoportosítása 

o vagyonváltozás esetei, gazdasági események hatása 

o mérleg, eredménykimutatás kapcsolata 

o eredménykategóriák, és a közöttük fennálló összefüggések 

o összetett gazdasági események hatása 

o mérlegelemzés módszerei, mutatói 

o eredményelemzés módszerei, mutatói 

o pénzügyi helyzet mutatói 

o mérleg, eredménykimutatás komplex elemzése 

o vállalkozási szintű befektetési döntések előkészítése 

o költségelemzés, hatékonyságelemzés területei. 

− Képességek : 

o a résztvevő képes komplex elemző értékelést készíteni egy vállalkozás va-

gyon-, eredménykimutatásából 

o a résztvevő képes a kapott adatok alapján kompromisszumok, javaslatok 

megfogalmazására a következő időszak döntéseinek előkészítéséhez. 

 

II.5. A programmodulba való bekapcsolódás feltételei 

− előzetesen teljesítendő modul: 1. modul 

− előzetesen elvárt ismeret: az 1. modul tananyaga. 

 

II.6. A programmodul időtartama: 36 óra, ebből elmélet 24 óra, gyakorlat 12 óra 

 


