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Vállalkozási mérlegképes könyvelő tanfolyam
közgazdász-diplomásoknak
Tanfolyami tájékoztató
Kinek ajánljuk ezt a tanfolyamot?

Ma nem túlzás azt mondani, hogy egy jól képzett és
gyakorlott mérlegképes könyvelő milliókat tud hozni
egy vállalkozásnak, ezért a cégek meg is becsülik és
elismerik munkáját.
Ha Ön olyan könyvelővé szeretne válni, akit az ügyfelei
kézről-kézre adnak, akkor iratkozzon be a vállalkozási
mérlegképes könyvelő képzésünkre, szerezzen új
szakmát mindössze 8 hónap alatt!
Válassza
a közgazdász diplomásoknak szóló
mérlegképes könyvelő képzésünket akkor is, ha Ön:
 a
jogszabályban
meghatározott
közgazdász
diplomával, vagy az az oklevél kibocsátásának
feltételeként letett záróvizsgával rendelkezik,
 munkáltató és a dolgozóit szeretné továbbképezni,
hogy mérlegképes könyvelői végzettséghez kötött
számviteli feladatokat is el tudjanak látni
 könyvelőirodát (önálló vállalkozást) szeretne
indítani.

Miért a KOTK?
 A KOTK közel 70 éve foglalkozik
felnőttképzéssel
 A nálunk szerzett bizonyítvány jó belépő a
munkaerő-piacra, s a munkáltatók szívesen
alkalmazzák a nálunk megbízható tudást
szerzett hallgatókat
 A hozzánk rendszeresen beérkező
állásajánlatokat továbbítjuk a képzéseink
résztvevőinek.
 Képzéseinket jól felszerelt termekben, jól
megközelíthető helyen tartjuk.
 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 a mérlegképes könyvelő?
A vállalkozási mérlegképes könyvelő tanfolyam olyan tudással fogja felvértezni, amellyel Ön képes lesz
kisebb vagy nagyobb cégeknél pénzügyi és számviteli feladatokat ellátni, beszámolókat készíteni,
elemezni a cég likviditási helyzetét. A mérlegképes könyvelő kulcsszerepet játszik a cégvezetés
befektetési és finanszírozási döntéseinek előkészítésében, kimutatásai a vállalatirányítás mindennapi
munkavégzésének szerves részét képezik. A mérlegképes könyvelői képesítés birtokában Ön alakítja ki a
cég számviteli politikáját, sőt, tanácsadói szerepet is betölt. Vállalkozási mérlegképes oktatásunk
keretében a legfrissebb pénzügyi és számviteli ismereteket elméletben és gyakorlatban is elsajátítja.

Hol tudok elhelyezkedni ezzel a szakképesítéssel?
Alkalmazottként könyvelőirodákban, kis-, közepes és nagyvállalkozásoknál, multinacionális
vállalkozásoknál. Felsőfokú végzettség megléte esetén – könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő,
középfokú iskolai végzettség esetén – számviteli ügyintéző, pénzügyi ügyintéző, bérszámfejtő,
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adatrögzítő, kódoló, analitikus könyvelő, készlet- és anyagnyilvántartó stb. munkakörökben tud
elhelyezkedni, de saját könyvelőirodát is létrehozhat.

Tanfolyami információk
A beiratkozás feltétele

Szakmai előképzettség: közgazdász diploma (a
jogszabályi előírások szerint)

Időpont

hétfő és szerda este 17-20.15-ig
vagy szombaton 9-16-ig

Időbeosztás

heti 2 x 4 vagy 1 x 8 tanóra

Időtartam

360 tanóra (12 - 14 hónap) téli és nyári szünettel
(Ebből kb. 100 óra alól a közgazdász diploma alapján
felmentés kérhető)

Felmentéssel, közgazdász diploma esetén:
Tandíj

118000 Ft, vagy részletekben:

Modulzáró vizsgák díja

2 x 64000 Ft vagy 8 x 17000 Ft
összesen 55000 Ft (7 db)
Felmentés esetén: 44500 Ft

Szakmai vizsgadíj*

52000 Ft

Az oktatás helyszíne

1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2.

A vizsgára bocsátás feltétele

a modulzáró vizsgák sikeres teljesítése

Szakmai vizsga

komplex vizsga (az alábbiakban részletezettek szerint)

Vizsgaszervező

KOTK Kft.

A szakképesítés szintje: 55-ös emeltszintű szakképesítés-ráépülés
OKJ-száma: 55 344 07 Felnőttképzési engedély száma: E-000457/2014/A002
*Kiegészítő megjegyzés a szakmai vizsga díjához: A vizsgadíj összege évente az infláció mértékével, valamint a
szakmai vizsgák szabályairól szóló 315/2013 (VIII. 28.) Korm. rendelet értelmében a minimálbér emelkedésével
arányosan változhat.

Kedvezményeink
A kedvezmények magánszemélyekre vonatkoznak és nem vonhatók össze! Részletfizetés esetén is
igénybevehetők:
 KISMAMA-kedvezmény: kisgyermekes szülők (gyed-en, gyes-en lévők) a szakmai tanfolyamok
képzési díjából 20%, a nyelvtanfolyamok díjából 10% kedvezményt kaphatnak.
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 Regisztrált álláskeresők a szakmai tanfolyamok képzési díjából 20%, a nyelvtanfolyamok díjából 10%

kedvezményt kaphatnak.
 Pályakezdő diplomások, valamint egyetemi, főiskolai hallgatók mind a szakmai, mind a

nyelvtanfolyamok díjából 10% 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 szakmai vizsga díját
lehet vele csökkenteni – abban az esetben, ha mindketten végigjárták a tanfolyamot, és mindketten
bejelentkeznek a szakmai vizsgára. Többszörösen is igénybe vehető!
 A KáVé Klub tagjai (a KOTK volt hallgatói) a KáVé Klub menüpontban felsorolt kedvezményeket

vehetik igénybe, családtagjaikra is.
 HVG, valamint VIP Business Hungary Kft. tagsággal rendelkezők 5%, MKSZ (Magyar Külgazdasági

Szövetség) és VOSZ tagvállalatok alkalmazottai és családtagjai 10% kedvezményt kapnak a képzési
díjból és a tankönyvek árából.

A modulzáró vizsga részei és feladatai
Modulok

Vizsga típusa

Időtartam

10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban (Felmentés kérhető)

modulzáró szóbeli

30 perc

10809-12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban
(Felmentés kérhető)

modulzáró szóbeli

30 perc

10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása (Felmentés kérhető)
10775-16 Adózási feladatok ellátása
10808-16 Számviteli feladatok a gyakorlatban

modulzáró írásbeli
(központi)
modulzáró írásbeli
(központi)

180 perc
180 perc

modulzáró gyakorlati

180 perc

10886-16 Számviteli szervezési feladatok gyakorlata

modulzáró írásbeli

120 perc

10789-12 Elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása

modulzáró írásbeli

180 perc

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
Számviteli feladatok
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat aránya: 30%
Központi írásbeli vizsgatevékenység – csak akkor kezdhető meg, ha a gyakorlati vizsgarészt a
vizsgázó legalább 60%-os szinten teljesíti.
Elemzési és ellenőrzési feladatok
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A) Elemzési feladatok
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 20%
B) Ellenőrzési feladatok
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 20%
Szóbeli vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: számviteli- és elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása - csak akkor
kezdhető meg, ha a gyakorlati és az írásbeli vizsgarészeket/vizsgafeladatokat a vizsgázó különkülön legalább 60%-os szinten teljesíti.
A) Számviteli feladatok ellátása
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 15%
B) Elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)
A vizsgafeladat aránya: 15%
A szakmai vizsgát a képzés befejezésétől számított 1 éven belül meg kell kezdeni és a
megkezdett vizsgát a megkezdéstől számított 1 éven belül be kell fejezni.
Sikeres szakmai vizsga esetén a vizsgázó állam által elismert, OKJ-s szakképesítést tanúsító
bizonyítványt kap.
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