MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

VÁLLALKOZÁSVEZETÉSI ISMERETEK KÖVETELMÉNYEINEK
MESTERKÉPZÉSI PROGRAMJA

A mesterképzési program a mesterképesítés szakképzésért felelős miniszter által közétett
képzési és kimeneti követelményei alapján készült.
A mesterképzési programban nem szabályozott kérdésekben a szakképzésért felelős miniszter
által közétett mindenkor hatályos mesterképesítés képzési és kimeneti követelménye,
valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga
Szabályzatában foglaltak az irányadóak.

Hatályos: 2020.
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1. A mesterképzésben való részvétel feltételei
A részvétel követésének módja

A résztvevő által aláírt, vagy elektronikus
formában vezetett jelenléti ív.
A mesterképzés összes óraszámának
maximum 20%-a.

Megengedett hiányzás mértéke
A mesterképzés elvégzéséről
igazolás kiadásának feltétele

szóló

A mesterképzés összes óraszámának
legalább 80%-án való aktív részvétel, a
képzés közbeni feladatok teljesítése.

Maximális csoportlétszám
vállalkozásvezetési ismeretek

30 fő

2. A vállalkozásvezetési ismeretek követelmények
tananyagegységei és óraszámai
Tananyagegység megnevezése

Tananyagegység Elméleti órák
összes óraszáma száma

Gyakorlati
órák száma

Jogi ismeretek tananyagegység

12

8

4

Marketing ismeretek
tananyagegység

6

3

3

Adó- TB- pénzügyi-számviteli
ismeretek tananyagegység

12

8

4

Összesen

30

19

11

3. Vállalkozásvezetési ismeretek képzés szerkezete
3.1.

Jogi ismeretek tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Jogi ismeretek
A jogi ismeretek tananyag egység célja, hogy
naprakész ismeretek elsajátításával a mesterjelölteket
a vállalkozások sikeres vezetéséhez szükséges
alapvető jogi ismereteket birtokában képesek
legyenek a jogkövetkezményekkel járó döntéseket
megfelelően előkészíteni és megalapozott döntéseket
hozni. Cél, hogy a jelöltek a hatályos jogrendszerre
vonatkozó ismereteiket legyenek képesek a
gyakorlatban megfelelően alkalmazni, továbbá
legyenek tisztában azzal, mikor kell magasabb szintű
jogi szakértelmet a döntéseikhez bevonniuk.

A tananyagegység óraszáma

12 óra
2

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség
Ellátja a vállalkozás
alapításával,
működtetésével
kapcsolatos
feladatokat, intézi a
működési engedélyek
beszerzését.
Képes a vállalkozása
fenntartható
működtetésére,
előrelátó módon, a jogi
és társadalmi
környezet elvárásai
szerint folyamatosan
tervezi a
tevékenységét,
ellenőrzi a
tevékenysége
megfelelőségét, a
szükséges korrekciókat
elvégzi.

Jogi felügyelettel
működési körében
szerződéseket köt,
ellenőriz, szükség
esetén módosít, ill.
jognyilatkozatokat
tesz.

Tudás

Attitűd

Autonómiafelelősség
Szakmai segítség
igénybevételével
irányítja a
vállalkozás
alapításával,
működtetésével
kapcsolatos
feladatokat.

Ismeri az egyes
vállalkozási formák
közötti különbséget,
azok alapítási és
esetleges
változásbejegyzési
folyamatait.

Belátja a
vállalkozás
működtetésének
jogi előírásainak
fontosságát.
Együttműködik a
különféle hivatalok
szakembereivel.

Ismeri a rá
vonatkozó
jogszabályi
környezet
változásait, tisztában
van vállalkozása
folyamataival, tudja,
mikor, milyen
követelmények
vonatkoznak rá.

Folyamatosan
figyelemmel kíséri a
vállalkozást érintő
változásokat,
igényes és
naprakész
ismereteket akar
szerezni minden, a
vállalkozását és a
vállalkozásában
zajló folyamatokat
érintő kérdésben.

Tudja, hogy
tevékenysége
befolyásolja a saját,
a közvetlen
környezete és a
hazája jövőjét. Érti,
hogy a vállalkozás
hosszú távra szóló
anyagi és erkölcsi
felelősséget is
jelent.

Ismeri a rá
vonatkozó egyes
szerződések alapvető
alaki és tartalmi
követelményeit.
Tisztában van a
szerződéskötés,
módosítás,
megszűntetés, ill.
nyilatkozattétel
alapvető
szabályaival.

Felismeri és igényli
a speciális jogi
szaktudás
igénybevételét.
Figyelemmel kíséri
a vállalkozása életét
befolyásoló
jogszabályi
környezetet.

Betartja és
betartatja a
kötelmekből
(szerződésekből)
fakadó
kötelezettségeket,
jogait pedig
érvényesíti.
Felelősséggel köt
szerződéseket.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út
A
tananyagegység
tematikai
egységei

A tematikai egység tartalmi
elemei
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A tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati

A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és

Jogi alapismeretek
Vállalkozási
ismeretek

Szerződések
megkötésének
alapvető szabályai

A munka világához
kapcsolódó
alapvető
szabályozások

Alapvető fogalmak (Jog, jogrendszer
jogforrás, érvényesség, hatályosság,
Alaptörvény, jogforrási hierarchia)
Vállalkozások jellemzői, személyi
feltételei.
Egyéni
és
társasvállalkozásokra
vonatkozó
fontosabb fogalmak és szabályok.
Gazdasági társaságok (Kkt., Bt., Kft,
Rt.) Gazdasági társaságok alapítása és
megszüntetése.A gazdasági kamarák
fogalma, szerepe, feladat- és
hatáskörei.
A kötelmi jog alapjai, szerződéskötés,
előszerződés, szerződés teljesítése,
érvénytelenség,
megszűnés,
szerződésszegés,
foglaló,
hitelszerződés, zálogjog, a felek
szerződési felelőssége.
A
Munka
Törvénykönyve,
a
munkajog alanyai, munkaszerződés,
munkaköri leírás, próbaidő, a munka
díjazása,
munkavállalói
és
munkáltatói jogok és kötelezettségek,
munkaviszony
létesítése,
megszűntetése, kapcsolódó kártérítési
felelősségi rendszer főbb szabályai,
szakszervezetek, kollektív szerződés

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak
A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

3.2.

óraszáma

munkaformák

2

0

Interaktív előadás

2

1

Interaktív előadás –
gyakorlati órán
esetfeldolgozással (pl.
Alapíts vállalkozást!,
Szüntess meg
vállalkozást!)

2

2

Interaktív előadás –
gyakorlati órán
esetfeldolgozással (pl.
Írj adásvételi
szerződést! )

2

1

Interaktív előadás,
gyakorlati órán
esetfeldolgozással (pl.
Írj munkaszerződést,
munkaköri leírást!)

A mesterjelölt készítsen egy legalább egy, legfeljebb
három gépelt oldalból álló beadandó dolgozatot,
amelyben a tanultak alapján bemutatja az alapító
okiratot, munkaszerződések főbb pontjait, a jellemző
szerződéseket saját vállalkozásán, munkahelyén
keresztül.
Vállalkozásvezetési Ismeretek - Mesterképzésre
felkészítő tankönyv
Irányított felkészülés körében: Legalább egy olyan
eredeti, vagy a nyilvános dokumentumról készített
másolat - a személyes adatok és esetleges üzleti titkok
eltakarása mellett – a képzésen történő bemutatása az
oktatónak.(pl.
alapító
okirat,
cégkivonat,
munkaszerződés, szerződések stb.)

Marketing ismeretek tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Marketing ismeretek
A marketing ismeretek tananyag egység célja, hogy
megfelelő szintű, elsősorban gyakorlatorientált,
4

A tananyagegység óraszáma

azonnal hasznosítható marketing ismeretanyaggal
lássa el a mesterjelölteket, amely hozzá tud járulni az
általa alapítandó vállalkozás sikeres működéséhez,
vagy munkavállalóként legyen képes arra, hogy
átlássa a vállalkozás marketingtevékenységének
működését és jellemzőit.
6 óra

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

Főbb vonalakban
meghatározza a
marketing mix elemeit,
a vállalkozása
marketingtevékenységét
menedzseli. Hatékony
marketinggel
többletbevételt ér el,
feleslegesen nem költ
marketingre.

Ismeri a marketing
mix elemeit, azokat
felismeri a saját
vállalkozása,
munkahelye
kapcsán, alkalmazza
a marketing mix
elemeit a saját
feladatköre,
valamint hozzá
beosztott
munkavállalók,
tanulók
feladatellátása során.

Törekszik a
vállalkozás
marketing
tevékenységét
átfogóan szemlélni,
hatni rá a saját
maga területén is.

PR- és kommunikációs
tevékenységet végez,
feltérképezi a
versenytársait, azok
tevékenységét.
Meghatározza a PR és
kommunikáció ill.
versenytárselemzés
ideális módját és
költségét.

Átlátja a PR- és
kommunikációs
területeket a saját
vállalkozása,
munkahelye és a
versenytársak
kapcsán. Megnevezi
és azonosítja az
egyes
kommunikációs
tevékenységeket.

Szem előtt tartja a
PR- és
kommunikációs
technikákat és
módszereket,
amelyeket a
vállalkozása
bevezet és
alkalmaz. Nyitott az
újdonságokra,
reagál a
versenytársak
kihívásaira.

Autonómiafelelősség
Kreatívan dolgozik
együtt a marketing
területen
tevékenykedő
munkatársakkal,
külső
vállalkozásokkal.

Új megoldásokat
kezdeményez,
következetesen
végzi a vállalkozás
PR- és
kommunikációs
tevékenységének
megfelelő részét.
Beosztott
munkatársainak
ilyen irányú
feladatait
koordinálja és a
végrehajtását
ellenőrzi.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út
A
tananyagegység
tematikai
egységei

A tematikai egység tartalmi
elemei
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A
tematikai
egység
javasolt

A tematikai
egység
javasolt
gyakorlati

A tematikai
egység tanulási
eredményeinek
fejlesztését

elméleti
óraszáma
Marketing
alapismeretek
Marketing mix

Szükséglet, igény, kereslet,
kínálat, piac
Termékpolitika
(termékéletgörbe,
szolgáltatások), Árpolitika,
Értékesítési politika,
Piacbefolyásolás

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak
A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

3.3.

óraszáma

szolgáló
módszerek és
munkaformák

1

1

Interaktív előadás

2

2

Interaktív-előadás, a
gyakorlati részen:
konkrét esetek
bemutatása,
szemléltetés (pl.
reklámfilmek,
arculati elemek,
reklámtárgyak stb.)

A mesterjelölt készítsen egy gépelt oldalból álló
beadandó dolgozatot, amelyben a tanultak alapján
bemutatja a marketing mix gyakorlatban is használt
elemeit a saját vállalkozásán, munkahelyén keresztül.
Vállalkozásvezetési
Ismeretek
-Mesterképzésre
felkészítő tankönyv
Irányított felkészülés körében: Legalább egy olyan
eredeti, vagy a nyilvános dokumentumról készített
másolat bemutatása a képzés során az oktatónak, amely a
marketing mix valamely eleméhez kapcsolódik. (pl.
arculati elemekkel ellátott céges levélpapír, hivatalos
árlista, DM levél stb.)

Adó- TB- pénzügyi-számviteli ismeretek tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Adó- TB-pénzügyi-számviteli ismeretek
Az
Adó-TB-pénzügyi-számviteli
ismeretek
tananyag egység célja, hogy a mesterjelölt ismerje
meg a gazdaság működési elveit, az alapvető
közteherviselési, adó- társadalombiztosítási és pénzügyi
szabályokat, feladatköréhez kapcsolódóan. Cél, hogy az
ismereteit hatékonyan alkalmazza a gyakorlatban.
Legyen képes a mesterjelölt az adótervezésre és legyen
tisztában a tisztességes adófizetés kötelezettségével.

A tananyagegység óraszáma

12 óra

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

Részt vesz az éves
beszámoló,

Főbb vonalakban
ismeri a

Igényli a
vállalkozását érintő
6

Autonómiafelelősség
Vezetői utasítással,
a szakterületére

elkészítésében,
együttműködik a
beszámolót készítő
szakemberekkel.

Részt vesz és
együttműködik a
vállalkozás adózási
feladatainak
ellátásában, számlákat,
bizonyaltokat állít ki,
rendszerez és eljuttatja
a megfelelő szervezeti
egység, vagy külső
könyvelő felé.

Menedzseli
vállalkozása
finanszírozását,
likviditását. Részt vesz
a vállalkozások
hitelkérelmének
összeállításában, banki
ügyintézésben
együttműködik.

vállalkozások éves
beszámolóit, főbb
egységeit, képes
azokat átlátni. Ismeri
a bevétel, költség és
eredmény,
hatékonyság,
eredményesség
kategóriák tartalmát.
Tisztában van a
beszámoló
elemeivel,
határidejével, jogi
jelentőségével.
Ismeri a
vállalkozások főbb
adónemeit, azok
bevallási
gyakoriságát és
befizetési
kötelezettségeit.
Tisztában van a
bizonylati renddel.

pénzügyi és
számviteli adatok
bemutatását. Kész
együttműködni az
eredményesség és a
hatékonyság
fokozása érdekében
a vállalkozás
vezetőivel, a
könyvelővel és a
könyvvizsgálóval.

kiterjedő módon
adatokat,
információkat
szolgáltat a
vállalkozás éves
beszámolójának
összeállításához.

Komplexitásában
átlátja a
vállalkozások
adórendszerben
elfoglalt helyét.
Maximálisan
törekszik a
tisztességes, és
jogkövető adózói
magatartásra.
Belátja és elfogadja
a közteherviselés
szabályait.

Felelősen állítja ki
a szakterületéhez
tartozó alapvető
pénzügyiszámviteli
bizonylatokat.
Irányítja és
koordinálja a
megfelelő
szervezeti egység,
vagy külső
könyvelő felé
történő adat- és
információ
szolgáltatást.

Ismeri a
vállalkozások
finanszírozási elveit,
likviditását,
hitelezési
lehetőségeit és azok
alapvető
feltételrendszerét.

Kész
együttműködni a
pénzügyi
szakemberekkel, a
pénzintézetek
ügyintézőivel.
Kiemelten kezeli a
vállalkozások
likviditását.
Tudatosan törekszik
a bevételek és
költségek üzleti terv
szerinti betartására.
Reagál a külső és
belső változások
likviditást érintő
hatásaira, bevételi
és kiadási oldalon
egyaránt.

Vezetői irányítás
mellett hatékonyan
együttműködik a
bevételek
realizálásában, a
költségek és
ráfordítások
hatékony
felhasználásban.
Önállóan intézi a
rábízott banki,
hivatali
ügyintézéssel járó
feladatokat.
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A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A
tananyagegység
tematikai
egységei

A tematikai egység tartalmi
elemei

A
tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai
egység tanulási
eredményeinek
fejlesztését
szolgáló
módszerek és
munkaformák

Vállalkozások
vagyona és
finanszírozása

A vállalkozások eszközei,
forrásai, finanszírozási
ismeretek, hitelek, kölcsönök,
pályázatok. Az üzleti terv
felépítése.

2

1

Államháztartás
felépítése és
működése

Az államháztartás fogalma,
alrendszerei. Központi
költségvetés, helyi adók.

1

0

Közteherviselés

Adózási alapfogalmak,
adókötelezettség tartalma, főbb
adónemek: általános forgalmi
adó, személyi jövedelemadó,
társasági adó, kisvállalati adó,
kisadózó vállalkozások tételes
adója, bevallási gyakoriságuk,
határidők, főbb tartalmi elemei
Számviteli törvényen keresztül
az éves beszámoló részei
(mérleg, eredménykimutatás,
kiegészítő melléklet), bizonylat
fogalma, szigorú számadású
bizonylatok kezelése,
nyilvántartása, számla és nyugta
kötelező formai és tartalmi
elemei. Elektronikus számlázás
és bevallás.

3

2

Interaktív előadás –
a gyakorlati órán
egy-egy adónem
bevallási példájának
áttekintése,
megbeszélése.

2

1

Interaktív előadás –
a gyakorlati órán
egy éves beszámoló
áttekintése,
számlázás a
gyakorlatban.

Számviteli
kötelezettségek

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak
A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

Interaktív előadás –
a gyakorlati órán
egy üzleti terv, vagy
hitelkérelem, vagy
pályázati anyag
áttekintése
Interaktív előadás

A mesterjelölt készítsen egy legalább egy, legfeljebb
három gépelt oldalból álló beadandó dolgozatot,
amelyben a tanultak alapján bemutatja a beszámoló
(mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet)
elemeit, egy általa kiválasztott adónem adóbevallását,
dolgozói bérszámfejtéssel kapcsolatos dokumentumokat
a saját vállalkozásán, munkahelyén keresztül.
Vállalkozásvezetési Ismeretek - Mesterképzésre
felkészítő tankönyv
Irányított felkészülés körében: Legalább egy olyan
eredeti, vagy a nyilvános dokumentumról készített
másolat bemutatása a képzés során az oktatónak, amely a
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tananyagegységhez
kapcsolódik
(pl.
mérleg,
eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, adóbevallás,
bérszámfejtési
dokumentumok,
leltárívek,
jegyzőkönyvek stb.)

4. A mesterképzés megvalósításának személyi feltételei
4.1.

Vállalkozásvezetési ismeretek

Tananyagegység megnevezése

Jogi ismeretek
Marketing ismeretek
Adó- TB- pénzügyi-számviteli
ismeretek

Az oktató elvárt képesítése, szakmai, oktatói
gyakorlata
Elméleti oktató
Gyakorlati oktató
jogász
jogász
közgazdász
közgazdász
közgazdász, továbbá az
közgazdász, továbbá az
alábbiak közül legalább egy
alábbiak közül
megléte: - adótanácsadói
legalább egy képesítés
oklevél, adószakértői
megléte: oklevél, könyvvizsgálói
adótanácsadói oklevél,
oklevél
adószakértői oklevél,
könyvvizsgálói oklevél

5. A mesterképzés eredményes megvalósításához szükséges
tárgyi feltételek
5.1.

Vállalkozásvezetési ismeretek

A szakképzésért felelős miniszter által közétett mindenkor hatályos mesterképesítés
képzési és kimeneti követelmény 5. pontjában megfogalmazottakon kívül szükséges
berendezések, eszközök, anyagok, egyéb feltételek:

6. Mestervizsga követelmények
A mestervizsga követelményeit a szakképzésért felelős miniszter által közétett mindenkor
hatályos mesterképesítés képzési és kimeneti követelmény 7. pontja tartalmazza.
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