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Nagykapos. Ez év júniusától az Ung-vidék központjában található Magyar Közösségi Ház 

Felnőttképző Központjában is megszerezhető az Egységes Európai Gazdasági Oklevél. 

 Gabri Rudolf, az intézmény vezetője elmondta, az EBC*L (European Business 

Competence* Licence) nagykaposi vizsgaközpontjában az érdeklődők, Szlovákiában 

elsőként, magyar nyelvű feladatlapot tölthetnek ki a vizsgán, és a képzés is magyar nyelven 

folyik majd. A jelentkezőknek 4000 korona (132 euro) tandíjat kell befizetniük, ennek fejében 

tankönyveket és a www.ebcl.hu honlapon található feladatok elvégzéséhez szükséges jelszót 

kapnak, ugyanakkor jogot szereznek arra is, hogy maximum 60 órás – mérlegkészítéssel, 

mutatószámok alkalmazásával, költségszámítással és társasági joggal foglalkozó – oktatáson 

vegyenek részt. Ha a tanfolyam résztvevői úgy érzik, elegendő ismerettel rendelkeznek, 

előzetes egyeztetés után a felnőttképző központban számot adhatnak tudásukról. Az oklevél 

megszerzéséhez modulként egy sikeres, kétórás, írásbeli vizsga szükséges, mely 16 

fogalommeghatározást, négy a téma megértését számon kérő kérdést és egy esettanulmányt 

tartalmaz. A hallgatók a vizsga sikeres elvégzése után nemzetközileg elismert, Bécsben 

kiállított, német vagy angol nyelvű oklevelet kapnak. Jelenleg 27 országában lehet EBC*L 

vizsgát tenni, a munkáltatók az így szerzett diplomát a világ számos országában elfogadják. 

Az Egységes Európai Gazdasági Oklevél megszerzését már több elismert nagyvállalat 

beépítette képzési programjába, egyebek mellett a Wolksvagen, a Siemens, a T-Mobile, 

a Bayer, az UNIQA és a Samsung is. 

http://www.ebcl.hu/


 Gabri Rudolf tájékoztatása szerint a nagykaposi felnőttképző központ most egy évre 

nyerte el a vizsgáztatás jogát, a lincensz újbóli megszerzésének egyik feltétele, hogy ez alatt 

az idő alatt legalább húszan eredményesen fejezik be náluk a tanulmányaikat. Mivel 

a szervezők a központilag meghatározott tandíj összegét – a környék adottságaihoz képest – 

viszonylag magasnak tartják, a jövőben megpróbálják annak egy részét valamilyen pályázati 

forrásból fedezni. Így hatékony segítséget nyújthatnak majd a régió önkormányzatainak, civil 

szervezeteinek, az egyéni munkavállalóknak és a kezdő kisvállalkozóknak is.   
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