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FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁT ELŐSEGÍTŐ KÉPZÉS 3. 

 (Képzési program engedély száma: E-000158/2014/D154) 

 

A képzés célja: A vállalkozó válás érdekében megismertetni a résztvevőket a cégalapítás és működtetés 

általános hazai feltételrendszerével, a vállalkozási stratégia és vevőkör meghatározásához szükséges 

ismeretekkel és módszerekkel; a vállalkozás működtetéséhez szükséges közgazdasági és jogi 

háttérismeretek, pénzügyi, munkaügyi alapismeretek átadása, a marketing és értékesítés legfontosabb 

lépéseinek megismertetése. A képzés célja továbbá a leendő kezdő vállalkozók személyes és vezetői 

kompetenciáinak fejlesztése, az üzleti terv készítéséhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismeretek 

átadása. 

 

A képzés célcsoportja: A képzés célcsoportjának tekinthetők mindazok, akik vállalkozás indítását tervezik 

és felismerik azt, hogy ehhez új ismeretek megszerzésére van szükség. 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák: 

▪ Vállalkozóvá válási-, vállalkozás működtetési-, vállalkozói kompetenciák 
A résztvevő alapvető ismeretet szerez a vállalkozóvá váláshoz, a vállalkozás létrehozásához a 
vállalkozások gazdaságtanáról, stratégiai és pénzügyi tervezés alapjairól, a finanszírozásról. 

 

▪ Személyes kompetenciák: felelősségtudat, megbízhatóság, önállóság, tájékozottság, ismeretek 
helyén való alkalmazása 

 

▪ Módszerkompetenciák: áttekintő képesség, helyzet felismerő képesség, következtetési képesség, 
lényegfelismerés, logikus gondolkodás, probléma feltárás, - elemzés, - értékelés, - rendszerezés 

 

▪ Társas kompetenciák: kapcsolatteremtés, meggyőzőkészség, érvelési készség, határozottság 
 

A programba való bekapcsolódás feltételei: Betöltött 16. életév 

 

A képzés óraszáma: 80 óra (elméleti órák száma: 30 óra; gyakorlati órák száma: 50 óra) 
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Tananyagegységek megnevezése és célja: 

▪ Vállalkozóvá válás első lépései  
A tananyagegység célja, a vállalkozó válás érdekében megismertetni a résztvevőket a cégalapítás 
és működtetés általános hazai feltételrendszerével, a vállalkozási stratégia és vevőkör 
meghatározásához szükséges ismeretekkel és módszerekkel. 

 

▪ Vállalkozás működtetése 
A tananyagegység célja a vállalkozás működtetéséhez szükséges közgazdasági és jogi 

háttérismeretek, pénzügyi, munkaügyi alapismeretek átadása, a marketing és értékesítés legfontosabb 

lépéseinek megismertetése. 

 

▪ Kezdő vállalkozók üzleti edzése - Üzleti harcművészet 
A tananyagegység célja a leendő kezdő vállalkozók személyes és vezetői kompetenciáinak 

fejlesztése, az üzleti terv készítéséhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismeretek átadása. 

 

Maximális csoportlétszám: 40 fő 

 

A képzés formája: távoktatás 

 

A számonkérés tartalma:  

Folyamatos nyomonkövetés és ellenőrzés a képzés alatt, és az egyes on-line modulok teljesítése során. 

A kontaktórás képzés során folyamatos interakció zajlik, a résztvevő gyakorlatokon (melyek lehetnek írásbeli, 
gyakorlati feladatok, szóbeli feladatok) vesz részt, melyek során az oktató a képzésben résztvevő teljesítményét 
folyamatosan ellenőrzi, szóban értékel, visszajelzést ad, elakadás során segítséget nyújt. 

A képzés záróteszt megoldásával zárul. 

A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek: 

- Megfelelt: a képzészáró teszten elért legalább 51%-os eredmény 

- Nem felelt meg: a képzészáró teszten elért 50% vagy az alatti teljesítmény. 

 

A képzés elvégzését igazoló igazolás megnevezése: Tanúsítvány 

 
A képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány kiadásának feltételei: A hiányzás mértéke ne haladja meg a 

kontaktórákról való összes óraszám 30 %-át és a képzészáró teszten „Megfelelt” minősítés megszerzése. 
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