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Oktatási cél:
Bemutatni a hallgatók számára a mikro-és kisvállalkozások alapításának és működtetésének
tevékenységeit, kialakítani a legfontosabb vállalkozási kompetenciákat, felkelteni az érdeklődést a
sikeres vállalkozói lét megteremtése iránt.
Tematika:
Témakör
Óraszám
A családi vállalkozások jellemzői. Lehetséges előnyök, hátrányok és a befolyásoló 2
tényezők.
Vállalkozási formák a családi vállalkozások körében. A személyiség fejlődése a
családban és a vállalkozásokban.
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A családi vállalkozások induló és fejlődési feltételei. A vállalkozások üzleti
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modelljének kidolgozása. A vállalkozási kompetenciák felismerése és
szükségessége.
Sikeres családi vállalkozások tevékenységének elemzése, a tapasztalatok
2
összegzése. Beadandó feladat: saját vállalkozás üzleti modelljének elkészítése.
Családi vállalkozások információs rendszerének kialakítása. Pénztárkönyv vezetés 2
gyakorlata és a kapcsolódó analitikus nyilvántartások szerepe.
Családi vállalkozások adózási rendszere. A legfőbb adónemek bemutatása és a
családi vállalkozásra vonatkozó sajátosságok.
Zárthelyi dolgozat (pénztárkönyv+adózás témakörből)
Családi vállalkozások tőkeellátottsága és finanszírozási lehetőségei. A mikrohitel
fogalma és szerepe hazánkban.
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Az internet alapú komplex vállalkozásfejlesztési program bemutatása és a
beküldendő egyéni feladatok kiosztása.
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Az online mikrohitel- kérelem esettanulmány megoldása.
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Családi vállalkozások kapcsolatépítő tevékenysége. Prezentációk megtartása
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Családi vállalkozások kapcsolatépítés, prezentációk.
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Elektronikus teszt megoldása, mikrohitel feladat értékelése.
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Követelmények:
Évközi jegy: 20% zárthelyi dolgozat
20% elektronikus teszt
10% beadandó feladat
30% mikrohitel feladat
20% prezentáció
+ 10% kapcsolatépítés
Értékelés:
0-49 % elégtelen
50-62 % elégséges
63-74 % közepes
75-86 % jó
87-100 % jeles
A pótlás módja: 13. héten: aki igazolt hiányzás miatt nem tudott megjelenni a zárthelyi írás és
az elektronikus teszt időpontjában. Egy alkalommal mindkettő javítható is, ha
nincs igazolatlan hiányzása.
Vizsgaidőszak első hetében szóbeli beszámoló, ha az évközi jegy
Évközi jegy
megadásának valamelyik kritériumát nem teljesítette.
pótlása:
Irodalom:
Kötelező: Vecsenyi János: Kisvállalkozások indítása és működtetése BCE 2011.
Vállalkozási ismeretek- kézikönyv kezdő és már működő kisvállalkozásoknak
RVA 2013.
Komplex vállalkozásfejlesztési képzési program a mikrohitel feladat interneten
történő beküldéséhez
www.vállalkozástan.hu
Ajánlott: Gere Ilona: Családi vállalkozások Magyarországon – SEED 1997.
Handa Lászlóné
Főiskolai docens
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