
VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZERMENEDZSER 
TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK  

 
Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok 
Képzési forma: levelező 
A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar 
Felvételi követelmény: Bármely alapszakon (BSc, BA) szerzett oklevél. 
Képzési idő:  
– félévek száma: 3 
– oklevélhez szükséges kreditek száma: 90 
– összes kontakt óra: 320 
 
A szak képzési és kimeneti követelményei:  
1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: 
 Vállalatirányítási rendszermenedzser szakirányú továbbképzési szak  
2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő 

megnevezése: 
Vállalatirányítási rendszer szakértő 

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: 
Gazdaságtudományok 

4. A felvétel feltétele: 
Bármely alapszakon (BSc, BA) szerzett oklevél. 

5. A képzési idő félévekben meghatározva: 
3 félév 

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 
90 kredit 

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető 
ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét 
környezetben, tevékenységrendszerben: 

7.1. Elsajátítandó kompetenciák: 
− általános gazdasági ismeretek 
− általános informatikai ismeretek 
− menedzsment ismeretek 
− vállalatirányítási rendszerek, ismeretek. 
7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 
Tudáselemek: 
− stratégiaalkotási, szervezetfejlesztési ismeretek, technikák 
− vállalatirányítás rendszerek kiválasztása 
− vállalatirányítási rendszerek értékelése 

Ismeretek: 
A vállalatirányítási rendszermenedzser 
− rendelkezik a vállalatirányítási rendszerek magas fokú ismeretével,  
− rendelkezik a vállalatirányítási rendszerek összehasonlításának képességével, 
− ismeri a gazdálkodó szervezetek működését, folyamatait, 
− ismeri a gazdálkodó szervezetek stratégiaalkotását, 
− ismeri az adatkezelési folyamatokat és technikákat, 
− ismeri a vállalatirányítási rendszerek hatékonyságát meghatározó elemeket. 
7.3. Személyes adottságok: 

A képzés során megszerezhető adottságok, készségek: 
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A vállalatirányítási rendszermenedzser képes 
− kiválasztani a különféle adottságokkal rendelkező gazdasági szervezetek 

számára leghatékonyabb vállalatirányítási rendszert, 
− a vállalatirányítási rendszereket adaptálni és a gyakorlatban működtetni, 
− részt venni a vállalatirányítási rendszerek fejlesztésében, védelmében, 
− stratégiai döntéseket előkészíteni és magas színvonalon végrehajtani. 
7.4. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 
 tevékenységrendszerben: 

a. konkrét környezet:  
- Vállalatok 
- Profitorientált és non profit vállalkozások, szervezetek 

b. Állami, önkormányzati intézmények tevékenységrendszer: 
ba./ tevékenységi körök: 

- Vállalat, szervezet, vállalkozás vezetője 
- középvezető 
- projektmenedzser 
- vállalati szakirányú menedzser 

bb./ tevékenységek: 
− Vállalatirányítási rendszerek piacának megismerése. 
− A vállalatirányítás informatikai igényének feltérképezése. 
− Vállalatirányítási rendszer kiválasztásának megvalósítása. Rendszer bevezetési 

terv elkészítése. 
− Vállalatirányítási rendszer bevezetési projektjének irányítása a bevezetési 

folyamat nyomon követése. 
− Vállalatirányítási rendszer gyakorlati működtetése és folyamatos fejlesztése. 
− Stratégiai döntések előkészítése. 
− Stratégiai döntések végrehajtásának nyomon követése. 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és azok kreditértékei: 
 

Tárgyak jellege Kredit 
Gazdasági és menedzsment alapismeretek 14 
Informatikai ismeretek 38 
ERP módszertani ismeretek 15 
ERP rendszer ismeretek 20 
Záródolgozat készítés   3 
Mindösszesen 90 

 
9. A záródolgozat kreditértéke: 

3 kredit 



A szak tanterve:  
Félévek sorsz. Tantárgy megnevezése 1. 2. 3. 

vizsga-
form

a 

összes. 

K
redit Tantárgyfelelős 

1. Üzemeltetési ismeretek 20   GY 20 4 Dr. Kovács György 

2. Adatkezelés 40 30  GY 70 14 Dr. Várallyai László 

3. Pénzügy 10   K 10 3 Dr. Darabos Éva 

4. Projektmenedzsment  20  K 20 6 Dr. Husi Géza 

5. Üzleti folyamatok  20  K 20 6 Dr. Szilágyi Róbert 

6. Informatikai biztonság  28  K 28 9 Dr. Kovács György 

7. Üzleti intelligencia   30 K 30 10 Dr. Herdon Miklós 

8. Információs rendszer 
kiválasztás és értékelés 

  22 K 22 7 Dr. Rózsa Tünde 

9. Bevezetési módszertan   26 K 26 8 Dr. Raffai Mária 

10. ERP rendszerek  16 32 16 K 64 20 Dr. Herdon Miklós 

11. Szakdolgozat    10 A 10 3   

Óraszám:  106 110 104 320

Tantárgyszám: 5 4 4

Vizsgaszám: 3 3 4

   

Kreditek : 26 31 33

  

90  
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A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: 
Az ismeretek a tantervben előírt részben egymásra épülő, részben egymástól független 
teljesítményértékelési rendszere, aláírás megszerzése (teljesítés elismerése), kollokviumok 
teljesítéséből, a szakdolgozat elkészítéséből, valamint záróvizsgából tevődik össze. 

A szakdolgozat: a szakirányú képzettségnek megfelelő és a jelölt által választott téma 
kidolgozása. A szakdolgozatnak igazolnia kell, hogy a jelölt adott témában megfelelő 
elméleti ismeretekkel, irodalmi tájékozottsággal rendelkezik, képes az elsajátított 
ismeretanyagot alkotó módon felhasználni, gyakorlati szempontból értékelni, és önálló 
következtetéseket levonni és javaslatokat megfogalmazni. 
A záróvizsga: tárgya a szakdolgozat témája.  
A záróvizsgára bocsátás feltétele: a tantervben előírt követelmények és vizsgák 
teljesítése.  
A záróvizsga feltételei: A jelölt által önállóan készített és a kijelölt bíráló által 
elfogadott szakdolgozat. 
A záróvizsga eredménye (oklevél minősítése): az oklevél minősítését a záróvizsga 
eredménye adja. A záróvizsga eredménye két jegy átlagából állapítható meg az GVK 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában leírtaknak megfelelően:  
- a jelölt által készített szakdolgozat érdemjegye,  
- a záróvizsgán nyújtott szóbeli teljesítmény érdemjegye. 

A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámításának rendje: 
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásainak megfelelően a hallgató kérése alapján 
lehetőség van a korábban szerzett ismeretek elismerésére. A tantárgyfelelős oktató javaslata 
alapján az elismerést a szakvezető engedélyezi.  
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