
VÁLLALATI IRÁNYÍTÁS ÉS KONTROLLING 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE 

 

 

A szakirányú továbbképzésért felelős oktató: Dr. Mile Csilla 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:  Szakközgazdász vállalati irányítás és kontrolling 

szakon 

A szakképzettség angol megnevezése: Economist in Business Management and Controlling  

Képzési terület: Gazdaságtudományi 

A képzési idő: 2 félév 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit 

A szakirányú továbbképzési szak célja: 

A szakirányú továbbképzési szak célja a vállalatok irányítási és kontrolling munkaterületein önálló feladatok 

megoldására képes szakemberek képzése és az ehhez kapcsolódó ismeretek és készségek kialakítása, a 

nemzetközi vállalati működési környezet igényeinek megfelelően. 

 

A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató képes: 

 

 felismerni és értelmezni a makro- és mikrogazdasági fogalmakat és összefüggéseket; 

 önállóan tevékenykedni az üzleti vállalkozások gazdálkodásában,  pénzügyi irányításában és 

tervezésében; 

 megismerni és átlátni a vállalatok, gazdasági társaságok, szövetkezetek sajátosságait, e szervezetek 

adózási rendszerét és rendjét, vagyoni helyzetének változásaira ható okokat, e szervezetek 

tevékenységét szabályozó folyamatokat, belső irányítási és működési rendszerüket; 

 eligazodni az államháztartás és a számviteli szabályozás törvények által meghatározott rendszerében, 

feladataiban és működésében; 

 a vállalat belső információs rendszerét a vezetői döntések szolgálatába állítani és azt a vállalati 

igényeknek megfelelően kialakítani és működtetni. 

 

A szakképzettség gyakorlásához szükséges készségek, személyes kompetenciák: 

 a szakmai tudást megalapozó vállalati pénzügyi-adózási, nemzetközi jogi, statisztikai és számviteli 

ismeretek;  

 a szakmaspecifikus tudáselemek: a pénzügyi számviteli, marketing, külkereskedelmi és 

államháztartási, kommunikációs, minőségbiztosítási, kontrolling, és tervezési ismeretek készség 

szintű ismerete és alkalmazni tudása; 

 biztos szakmai idegennyelv-használat (követelmény az angol, optimális esetben egy további idegen 

nyelv); 

 precíz, felelősségteljes munkavégzés; 

 önálló problémamegoldó képesség, kezdeményezőkészség, önállóság, rugalmasság, együttműködés; 

 vevőközpontúság és eredményorientáltság; 

 asszertív, hatékony verbális és nonverbális kommunikációs képességek és tárgyalástechnika; 

 alkalmazkodóképesség, terhelhetőség. 

 

A szakon végzett hallgató alkalmas: 

 vállalatok, vállalkozások irányítására, kontrolling rendszer létrehozására és működtetésére;  



 kontrolling tevékenységet folytató csoportokban végzendő szakfeladatok ellátására, e csoportok 

irányítására;  

 a vállalkozások, vállalatok vezetéséhez szükséges információk összegyűjtésére, feldolgozására, 

koordinálására, vállalati tervezésre és szervezésre; 

 legalább egy idegen nyelven zökkenőmentesen szakmai verbális és írott szakmai kommunikációt 

folytatni üzleti partnerekkel, ügyfelekkel, vállalkozások nemzetközi egységeivel;  

 önálló munkavégzésre vállalati irányítás és kontrolling területen; 

 team tagjaként dolgozni. 

Elhelyezkedési lehetőségek: 

A szakon végzettek közép- és nagyvállalati, illetve multinacionális vállalati környezetben, szakterületüknek 

megfelelő pozíciókban helyezkedhetnek el.  

A képzésben résztvevők köre:  

A képzésben bármely gazdálkodási területen szerzett alapfokozattal (BA, BSc), mesterfokozattal (MA), 

valamint főiskolai /egyetemi végzettséggel rendelkezők vehetnek részt. 

A képzés szerkezete: 

Szakmai alapozó tárgyak       20 kredit 

Szakhoz kapcsolódó ismeretek       36 kredit 

Szakdolgozat:          4 kredit 

Összesen:         60 kredit 

A szakdolgozat követelményei: 

A szakdolgozat célja, hogy a hallgatók számot adjanak arról, hogy a képzés során elsajátított ismereteket 

egy a gyakorlati probléma tárgyalása és elemzése során is alkalmazni tudják, emellett önálló javaslattételre 

képesek.  

Záróvizsga követelményei és tantárgyai: 

A hallgatók tanulmányaikat záróvizsgával fejezik be. 

A záróvizsga a szakképzettség megszerzéséhez szükséges tudás, valamint készségek ellenőrzése és 

értékelése. 

A záróvizsgára bocsátás feltételei: 

 abszolutórium megszerzése, 

 szakdolgozat elkészítése és határidőre történő leadása, valamint bírálattal ellátott, legalább elégséges 

szintű értékelése. 

 

A záróvizsga részei: 

 komplex szóbeli vizsga, 

 szakdolgozat megvédése. 

Az eredmény kiszámítási módja:  

Az eredmény kiszámítása a szakdolgozatra és a védésre, valamint a komplex szóbeli vizsgára adott 

érdemjegyek átlagolásával történik. Nem egész számjegy esetén kerekítéssel történik a minősítés. Ha 

bármelyik részjegy elégtelen, akkor a záróvizsga eredménye is elégtelen. 

Az oklevél megszerzésének feltétele: 

 a tantervben meghatározott követelmények teljesítése (abszolutórium megszerzése); 

 szakdolgozat elkészítése és bírálattal ellátott, legalább elégséges szintű értékelése; 

 a záróvizsga sikeres abszolválása legalább elégséges szintű értékeléssel. 

A képzés bővebb szerkezetét az áttekintő és a részletes tanterv tartalmazza. 


