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IFRS mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 05) tanfolyam
Tanfolyami tájékoztató
Kinek ajánljuk ezt a tanfolyamot?

Piacképes szakmát szeretne? Nagy nemzetközi cégeknél
szeretne elhelyezkedni? Tudta, hogy kormányhatározat
szerint bizonyos cégek a magyar számvitel alapján
készített beszámoló helyett nemzetközi pénzügyi
standardok alapján (IFRS) könyvelnek?

Miért a KOTK?
 A KOTK közel 70 éve foglalkozik
felnőttképzéssel
 A nálunk szerzett bizonyítvány jó belépő a
munkaerő-piacra, és a munkáltatók szívesen
alkalmazzák a nálunk megbízható tudást
szerzett hallgatókat

Végezze el az IFRS mérlegképes könyvelő tanfolyamot,
és nem lesz kihívója az állásinterjún. Kérje egyedi
árajánlatunkat!

 A hozzánk rendszeresen beérkező
állásajánlatokat továbbítjuk a képzéseink
résztvevőinek.

Válassza az IFRS képzést, ha Ön:

 Képzéseinket jól felszerelt termekben, jól
megközelíthető helyen tartjuk.

 mérlegképes könyvelőként tevékenykedik s köteles az
IFRS szerinti nemzetközi standardok alapján
elkészíteni a beszámolókat,
 vállalkozó (könyvelő, adótanácsadó, pénzügyi
tanácsadó stb.), aki bővítené portfólióját,
 multinacionális vállalat HR-ese, és dolgozóikat
szeretnék IFRS könyvelésre továbbképezni
 már elvégezte az IFRS tanfolyamot és frissíteni
szeretné meglévő ismereteit.

 A felnőttképzési engedély mellett vizsgáink
szervezéséhez is rendelkezünk engedéllyel.
 Sok a visszatérő hallgatónk.
 Volt hallgatóinknak a KáVé-klub keretében
különleges kedvezményeket kínálunk.
 Assistance szolgáltatásunk keretében
segítséget nyújtunk az órákról való hiányzás
okozta nehézségek áthidalásához.

Mivel foglalkozik az IFRS mérlegképes könyvelő?
A mindennapi munkavégzésben az IFRS könyvelő végrehajtja a vállalkozás beszámolójában szükséges
konszolidációs lépéseket, valamint betartja az IFRS szerinti besorolási, megjelenítési és értékelési szabályokat.
Emellett önállóan feldolgozza és kitölti az anyavállalati IFRS adatszolgáltatási táblázatrendszerét, használja a
számviteli információs rendszereket melyből kinyeri az IFRS szerinti információkat, összeállítja az IFRS szerinti
beszámolót.

Hol tudok elhelyezkedni ezzel a szakképesítéssel?
Olyan vállalkozásoknál, ahol a magyar számvitel alapján készített beszámoló helyett nemzetközi pénzügyi
standardok (IFRS) alapján könyvelnek.
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Tanfolyami információk
 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő

szakképesítés, vagy
A beiratkozás feltétele

 korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő

szakképesítés, továbbá aki a könyvviteli szolgáltatást
végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V.
5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel
szempontjából regisztrált mérlegképes könyvelő.

Időtartam

240 óra

Tandíj

egy összegben: 115.000 Ft
részletekben: 2 x 62.000 Ft vagy 6 x 21.000 Ft

Modulzáró vizsgák díja

összesen 24.000 Ft

Szakmai vizsgadíj

49.000 Ft

A vizsgára bocsátás feltétele

a modulzáró vizsgák sikeres teljesítése

Szakmai vizsga

komplex vizsga (az alábbiakban részletezettek szerint)

Vizsgaszervező

KOTK Oktatási Központ Kft.

A szakképesítés szintje

55-ös emeltszintű szakképesítés-ráépülés

Felnőttképzési engedély száma

E-000457/2014/A005

Kedvezményeink
A kedvezmények magánszemélyekre vonatkoznak és nem vonhatók össze! Részletfizetés esetén is igénybe
vehetők:
 A KOTK volt hallgatói és családtagjai a szakmai tanfolyamok képzési díjából 15% kedvezményt kapnak
 KISMAMA-kedvezmény: kisgyermekes szülők (gyed-en, gyes-en lévők) a szakmai tanfolyamok képzési

díjából 5% kedvezményt kaphatnak.
 Regisztrált álláskeresők a szakmai tanfolyamok képzési díjából 5% kedvezményt kaphatnak.
 Pályakezdő diplomások, valamint egyetemi, főiskolai hallgatók a szakmai díjából 5% kedvezményt

kaphatnak.
 10 000 Ft kedvezményt kap az a jelentkező, aki hoz még egy jelentkezőt (az 50 000 Ft-ot meghaladó

tanfolyamoknál). A kedvezményt a tanfolyam végén lehet érvényesíteni – a vizsga díját lehet vele
csökkenteni – abban az esetben, ha mindketten végigjárták a tanfolyamot, és mindketten bejelentkeznek a
szakmai vizsgára. Többszörösen is igénybe vehető!
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A modulzáró vizsga részei és feladatai
Vizsgafeladat
típusa

Időtartam

10792-16 Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS)
elméleti kereteinek értelmezése

írásbeli

120 perc

10793-16 Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS)
értékelési és megjelenítési sajátosságainak alkalmazása

írásbeli

120 perc

Modulok

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró
vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.

A szakmai vizsga részei
Központi gyakorlati vizsgatevékenység
IFRS szerinti konszolidált beszámoló készítése
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 40%
Központi írásbeli vizsgatevékenység
Az IFRS elméletének és a konszolidált beszámoló készítésen kívüli egyéb gyakorlati kérdések
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 30%
Szóbeli vizsgatevékenység – csak akkor kezdhető meg, ha a gyakorlati és írásbeli
vizsgatevékenység feladatait a vizsgázó külön-külön legalább 60 %-os szinten teljesítette.
Az IFRS nyelvezetének, terminológiáinak ismerete
A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)
A vizsgafeladat aránya: 30%
Sikeres szakmai vizsga esetén a vizsgázó állam által elismert, OKJ-s szakképesítést tanúsító
bizonyítványt kap.
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