
EBC*L – European Business 
Competence License (Egységes 
Európai Gazdasági Oklevél)
Az  EBC*L  –  European  Business  Competence  License  (magyarul:
Egységes Európai Gazdasági Oklevél) – mindenki számára érthetően és

könnyen  feldolgozhatóan  segít  egy  olyan  gazdasági  tudást  nyújtani,  amely  napjainkban
elengedhetetlen feltétele a gazdaságban való eligazodásnak, a könnyebb boldogulásnak. Az EBC-*L
egy nemzetközi kezdeményezés az üzleti-gazdasági ismeretek elterjesztésére Európában. A képzés
célja  egy  nemzetközileg  egységes  tudásanyag  elsajátítása,  függetlenül  attól,  hogy  a  hallgató  a
vizsgáját mely európai országban tette le. A képzés Európában 2003 januárjától, Magyarországon
2004 májusától érhető el. Szükséges volt egy olyan egységes szabványrendszert felállítani, amely
egyszerűbbé,  átláthatóbbá  és  kezelhetőbbé  teszi  a  szabad  munkaáramlást  az  Unió  összes
országában.  Jelenleg  Magyarországon  kizárólag  csak  a  mi  intézményünk  indít  az  „A”  modul
vizsgára felkészítő tanfolyamot.

Egyszerű és könnyen kezelhető követelményrendszere révén bárki elsajátíthatja. Ehhez segítséget
nyújt  a  követelménykatalógus,  és  az  oktatási  segédanyag  (könyv  +  CD),  amelyben  minden
szükséges információ megtalálható. Az EBC*L diplomát nemcsak Magyarországon, hanem egész
Európában is  elismerik.  Nemzetközileg egységes  vizsgakövetelmény-rendszere révén mindenhol
ugyanazt a megbízható tudást nyújtja. A magyar pályakezdők esélyei nőnek a nemzetközi piacokon.
A tananyag elsajátítása tanulás vagy munka mellett is elvégezhető. Az egymásra épülő modulok
segítségével a hallgató saját belátása, igénye és képzettsége szerint dönthet arról, hogy hány modult
és azokat milyen ütemezésben szeretné elvégezni. Az EBC*L által adott tudás segít eligazodni és
megérteni  a  minket  körülvevő  bonyolult  gazdasági  folyamatokat,  ezáltal  tájékozottá  és
magabiztossá teszi a tulajdonosát a gazdasági élet területén.

Kinek ajánljuk?              16 éves kortól mindenkinek.

- Magánszemélyeknek

Európai diploma: lehetőség, elismerés, siker. 
Rohamosan változó világunk megköveteli tőlünk, hogy – alkalmazkodva a körülményekhez – egy 
életen át képezzük magunkat. Mindezt annak érdekében, hogy helyt tudjunk állni az egyre növekvő 
követelményekkel szemben. 

Az EBC*L – Egységes Európai Gazdasági Oklevél – kiváló lehetőség mindazok számára, akik 
szeretnék tovább építeni karrierjüket. 

Az EBC*L-t ajánljuk mindazoknak, akik 

• olyan előbbre jutást segítő továbbképzést szeretnének, mely munka mellett is végezhető,
• nagyobb szakmai elismerésre vágynak, vagy
• egyszerűen csak jelenlegi gazdasági tudásukat szeretnék gyarapítani, feleleveníteni, 

felfrissíteni 



Az  EBC*L  tulajdonosai  olyan  gazdasági  tudással  rendelkeznek,  melyet  szerte  Európában
elismernek,  és  amely megfelel  az Európai  Unió által  támasztott  követelményeknek.  Az EBC*L
vizsgáit  a  nemzetközi  EBC*L  kuratórium  felügyeli,  amely  gondoskodik  arról  is,  hogy  a
vizsgakövetelmények az összes európai országban egységesek legyenek. Az EBC*L igazolja, hogy
az oklevél tulajdonosa az európai üzleti és vállalkozási szférában szükséges gazdasági jártassággal
rendelkezik.  Ezzel  munkaerő-piaci  esélyeket  teremt,  segít  eligazodni  a  mindennapi  életben,  és
felkészít a várható kihívásokra. 

• Egyszerű és könnyen kezelhető követelményrendszere révén  bárki elsajátíthatja.  Ehhez
segítséget  nyújt  a  követelménykatalógus  is,  amelyben  minden  szükséges  információ
megtalálható. 

• Az EBC*L oklevelet nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában elismerik. 
• A tananyag elsajátítása munka mellett is végezhető. 
• Az EBC*L által  adott  tudás  segít  eligazodni  és megérteni  a minket körülvevő bonyolult

gazdasági  folyamatokat,  ezáltal  tájékozottá  és  magabiztossá  teszi  tulajdonosát a
gazdasági élet területén. 

• Az EBC*L diplomával rendelkezők előtt új lehetőségek nyílnak meg. 
• Neves nemzetközi vállalatok már elismerik az EBC*L által nyújtott tudást. 

- Vállalkozásoknak

Mi a cégtulajdonosok, vállalatvezetők álma?

• Költségtudatos alkalmazottak
• Számviteli- és pénzügyi döntésekben kompetens közép- és felsővezetők 
• Innováció 

Az  EBC*L  egy  olyan  aktuális  és  rugalmas  képzési  rendszer,  amely  tényleges  gazdasági
kompetenciát  nyújt  a  vállalat  minden  munkatársa  számára.  A  megszerzett  ismeretek  az
alkalmazottaknak  gyakorlatban  használható  tudást,  a  vállalatoknak  gazdasági  eredményességet
hoznak!  

A költésgtudatos,  ún.  „vállalkozói  fejjel  való  gondolkodásmód”  fontosságát  ma  már  a  legtöbb
vállalkozás felismerte, és kulcskvalifikációként kezeli. Ezért ma már számos vállalkozás tekinti az
EBC*L-t nemzetközi képzési sztenderdnek a gazdaság területén. 

- Egyetemistáknak / Főiskolásoknak / Középiskolásoknak

Hol veszik hasznát a diákok?

• Középiskolásoknak továbbtanulásnál megfelelő tudásalapot nyújt
• Egytem,  főiskola  és  középiskola  utáni  elhelyezkedésnél  máris  rendelkeznek egy európai

oklevéllel, ezzel javulnak elhelyezkedési lehetőségeik
• A mindennapi életben segíti az eligazodást, a gazdasági összefüggések megértését 
• Ha nem gazdasági területen helyezkednek el, előnyt jelent munkatársaikkal szemben, hogy

ilyen jellegű képzettséggel is rendelkeznek 



Tananyag
„A” modul = Általános ismeretek
• mérlegfelépítés
• gazdasági elemzés (mutatószámok)
• pénzügy (költségszámítás)
• társasági jog (társasági formák)

A későbbiekben a tanulmányok még folytathatók:
„B” modul = marketing, controlling, human relations
„C” modul = felső vezetői ismeretek

Vizsga
• A vizsgakövetelmények egységesek, megegyeznek Európa más országainak EC*L 
követelményeivel, ugyanakkor bizonyos témaköröknél figyelembe veszik a magyar eljárást és 
gyakorlatot.
• Az írásbeli vizsga idő tartama 2 óra - kifejtős kérdések (nem teszt!)
• A vizsgasor felépítése: ◦ 16 fogalom meghatározás ◦ 4, a téma megértését számonkérő kérdés ◦ 1 
esettanulmány

Segédlet
„A” modul tankönyvei: 1 db elméleti könyv CD melléklettel és 1 db megoldókulcs Ára: 15.000 Ft

„B” modulhoz 1 db tankönyv tartozik Ára: 10.000 Ft

A teljes tankönyvcsomag ára: 25.000 Ft

Jelentkezési tudnivalók az „A” modulra
Várható kezdés: 2023. március

A tanfolyam minimális létszáma: 10 fő

A tanfolyam módja: online oktatás (kedd 18:30 – 20:30 és szombat 9:00 – 17:00) és két alkalommal
személyes konzultáció

Tervezett óraszám: 60 óra

Tanfolyam díja: várhatóan 120.000 Ft, de az árváltozás jogát fenntartjuk az euró árfolyam változás 
miatt.

Vizsgadíj: várhatóan 50.000 Ft, de az árváltozás jogát fenntartjuk az euró árfolyam változás miatt

Bővebb információért kérjük keressék fel a https://www.ebcl.eu/ német nyelvű weboldalt.

JELENTKEZÉS és ha a tanfolyammal vagy a vizsgával kapcsolatban bármilyen kérdése
van, keressen minket bizalommal az info@liaiskola.hu   e-mail címen.  

mailto:info@liaiskola.hu
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