Pécsi Tudományegyetem
Közgazdaságtudományi Kar

FELSZÁMOLÁSI ÉS VAGYONFELÜGYELETI
SPECIALISTA
szakirányú továbbképzési szak

A világméretű pénzügyi- és gazdaság válság ráirányította a figyelmet a fizetésképtelenségi
helyzetek kezelésének fontosságára. A globális válság Magyarországot fokozottan érinti,
gazdálkodó szervezetek ezrei szűnhetnek meg. Az egyetemi oktatás keretében megszerzett
gazdálkodási és jogi tudás nem alapozza meg a folyamatokban való aktív részvételt,
önképzéssel pedig kellő tudás nem szerezhető. A tervezett felszámolási és vagyonfelügyeleti
szakirányú továbbképzési szak szervezése a Dél-dunántúli Régióban ezért hiánypótló jellegű.

A KÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:
„Felszámolási és vagyonfelügyeleti specialista” szakirányú továbbképzési szak
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
„Felszámolási és vagyonfelügyeleti specialista”
A szakirányú továbbképzés képzési területe:
Gazdaságtudományi
A szakirányú továbbképzésre való felvétel feltételei:
Bármely képzési területen, alapszakon szerzett végzettség
A képzés helye:
Budapest
A képzési idő:
4 tanulmányi félév
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
120 kredit
A képzés célja
A képzés célja, hogy a gazdasági élet és a közigazgatás különböző területein dolgozó
közgazdászok, számviteli ismeretekkel rendelkező- továbbá az agrár, gazdaságtudományi,
informatikai, műszaki és természettudományi végzettségű szakemberek számára biztosítsa az
alapképzettségükhöz kapcsolódó mindazon csődjogi ismeretek továbbképzés formájában
történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vezetői vagy más
munkakörben, továbbá vállalkozói vagy más gazdasági tevékenységük során komplex – így
meghatározott körű jogi és speciális csődjogi szaktudást is igénylő- feladataik ellátására. A
képzés lehetővé teszi, hogy az oklevél birtokában a gazdasági szakemberek felszámolóbiztosi
tevékenységet végezzenek.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:
Általános kompetencia:
 az adott szakterületen felmerült jogi és ezen belül csődjogi problémák felismerési
és megoldási képessége,
 tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelő képesség,
 áttekintési és rendszerező képesség.
Szakmai kompetencia: a képzés segítséget nyújt ahhoz, hogy a speciális szaktudás
birtokában egyéb területen dolgozó szakember esetén
 felismerje a felmerült csődjogi problémák lényegét,
 azok megoldása érdekében képes legyen kapcsolatot teremteni a csődjogi
eljárásokban eljáró fizetésképtelenségi szakértőkkel,
 szakterület változó ismeretei és a vonatozó jogszabályok önálló feldolgozására és
alkalmazására
 Olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek a vállalkozásokkal és egyéb
gazdálkodó szervezetekkel szembeni csőd- és felszámolási eljárások során
szakmailag sokoldalúan megalapozott döntéseket hozni és a folyamatok egésze
során meghatározó szerepet betölteni.
 a fizetésképtelenségi joggal érintett gazdasági társaságok és szervezetek jogutód
nélküli megszűnési létszakaszához kapcsolódó jogi szabályozás ismerete
 a társaság fizetésképtelenségi jogi problémáinak kezelésében való hatékony
közreműködés közgazdászokkal, pénzügyi és számviteli szakemberekkel
 jogutód nélküli megszűnéshez kapcsolódó eljárások lefolytatása
 a fizetésképtelenségi szabályok komplex alkalmazása, a fizetésképtelenségi
helyzet megelőzése, annak bekövetkezte esetén a szükséges eljárások
lefolytatásának koordinálása
 a fizetésképtelenséggel kapcsolatos társasági jogi, polgári jogi és büntetőjogi
következmények átlátása
 a válsághelyzetek, ezen belül a fenyegető fizetésképtelenségi helyzet felismerése,
 a válsághelyzet elkerülése érdekében tehető cégjogi, társasági jogi, csődjogi
lépések ismerete,
 más fizetésképtelenségi szakemberekkel partnerként tárgyalás a csődfelszámolási- és végelszámolási eljárások résztvevőjeként,
 felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú továbbképzési kompetenciák
elsajátítását biztosítja a képzés,
 a fizetésképtelenségi jogi ismeretek birtokában eljárás a hatóságok és a bíróságok
előtt,
 a fenti eljárások elektronikus ügyintézésének ismerete és alkalmazása.
A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:
A szakirányú továbbképzés céljának megfelelően az érintett gazdasági szakemberek
részére
a
szakképzettségükhöz,
az
ellátott
feladatkörükhöz
(vezetői
tevékenységükhöz) igazodó meghatározott körű
 szaktudást, többes szakértelmet biztosít a képzés
 cégjogi, társasági jogi, csődjogi területeken – beleértve a határokon átnyúló
fizetésképtelenség kérdését is - olyan alapvető ismereteket szereznek a
szakemberek



önállóan képesek egyes jogi ismereteket feltételező problémák megoldására,
jogalkalmazói feladatok ellátására.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok és készségek:
Az általános jogi szakokleveles oktatáshoz képest a képzés olyan adottságok birtokába
juttatja a hallgatókat, amely lehetővé teszi
 a fenyegető fizetésképtelenségi helyzet felismerését,
 a csődhelyzet elkerülése érdekében milyen cégjogi, társasági jogi, csődjogi
lépéseket kell tennie
 a fizetésképtelenségi szakemberekkel partnerként tárgyalva eljárjanak a csődfelszámolási és végelszámolási eljárások résztvevőjeként.
 a gyakorlati oktatás készségszintre fejleszti a fenti eljárásokban történő részvétel
feltételeinek megvalósítását.
 az adott szakterületen felmerült jogi és ezen belül csődjogi problémák felismerési
és megoldási képessége,
 tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelő képesség,
 áttekintési és rendszerező képesség
 kapcsolatteremtő képesség a csődjogi eljárásokban eljáró fizetésképtelenségi
szakértőkkel és hatóságokkal,
 a szakterület változó ismereteire és a vonatozó jogszabályok önálló feldolgozására
és alkalmazására való képesség.
Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
Az érintett képzési területeken valamennyi a képzésben résztvevő szakember
hasznosíthatja
 a megszerzett szaktudást más munkaköri (vezetői) feladatai ellátása során,
 szakmai előmenetelében,
 illetve a vállalkozói tevékenységében.
 A speciális fizetésképtelenségi jogi szakismereteket az ügyvédi, jogtanácsosi és
közjegyzői gyakorlatban lehet elsősorban hasznosítani, mert ezeknek a
szakembereknek részben a fizetésképtelenségi helyzet kezelésével kapcsolatban,
illetve közjegyzői részről a vagyon értékesítése során meghatározott feladataik
vannak.
 Az önkormányzatnál dolgozó jogi szakemberek a helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásának feldolgozásával a helyi önkormányzatok
csődhelyzetének megelőzésében, illetve annak szakszerű kezelésében szerzett
ismereteiket hasznosíthatják.
 A rendőrségen dolgozó jogászok, ügyészek, gazdasági ügyeket tárgyaló bírák a
konkrét ügyek elbírálásához kapnak elméleti és gyakorlati segítséget.

A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS PROGRAMJA
1. Tanterv
I. félév
Mikroökonómia
Makroökonómia
Számvitel
Statisztika
Pénzügy
Ellenőrzés
II. félév
Hatékonyságvizsgálat
Vezetés-szervezés
Költségvetési és közigazgatási jog
Gazdasági jog
Reorganizáció,
fizetésképtelenségi
válságmenedzselés

Óraszám
20
20
20
20
28
28

Számonkérés
beszámoló
beszámoló
kollokvium
beszámoló
kollokvium
kollokvium

Kredit
4
4
4
4
6
6

28
28
28
28
28

b
kollokvium
kollokvium
kollokvium
kollokvium

6
6
6
6
6

28
28
28
28

beszámoló
kollokvium
kollokvium
kollokvium

6
6
6
6

28
28

kollokvium
kollokvium

6
6

28

kollokvium

6

III. félév
Vezetői gazdaságtan
Fizetésképtelenségi jog és bírósági eljárások
Informatika
Felszámolási technikák, fizetőképességet
helyreállító módszerek, etikai kérdések I
IV. félév
Emberi erőforrások
Felszámolási
technikák,
fizetőképességet
helyreállító módszerek, etikai kérdések II
Nemzetközi és európai fizetésképtelenségi
eljárások
Záróvizsgára felkészítő komplex ismeretek:
Diplomakurzus I, II +Szakdolgozat
Összesen: kötelező tantárgy

128

20

össz:
600 óra

össz:
120 kredit

