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IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ
OKJ 55 344 05
szakképesítés-ráépülés
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KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Készüljön fel a változásokra Ön is, és szerezze meg az IFRS mérlegképes könyvelő végzettséget,
hiszen az IFRS rendszerének ismerete és alkalmazása 2018-ra elengedhetetlenné válik minden
mérlegképes könyvelő számára, és nem akarnak lemaradni szakmájukban.
Ha Ön olyan szakember, aki lépést szeretne tartani a változásokkal, továbbra is a jogszabályok
betartása mellett végezné a beszámolók készítését és a nyilvántartások vezetését, akkor Önnek is
értelmeznie és alkalmaznia kell az IFRS (nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok) logikáját és
terminológiáját, azonosítani és kiszámítani a magyar és az IFRS számviteli szabályozás eltéréseit,
hatásait, végrehajtani a szükséges konszolidációs lépéseket. Önnek kell feldolgoznia és kitöltenie
partnercége vagy anyavállalata IFRS adatszolgáltatási táblázat rendszerét.
IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 55 344 05) ráépülő szakképesítést nyújtó képzésünket
egyedi módszertannal, vegyes képzési formában (ún. blended learning képzésként) kínáljuk, ami
annyit jelent, hogy a képzés óraszámának egy részét (80 óra) tantermi keretek között oktatjuk
személyes oktatói jelenléttel, a gyakorlás lehetőségével. A képzés óraszámának másik felét (160 óra)
az online rendszerben található tananyagokkal, feladatokkal kínáljuk hallgatóinknak. Tantermi
előadásainkon különösen nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlatias csoportmunkára.
Az e-learning oktatási keretrendszer (esetünkben a MOODLE) olyan online oktatási felület,
amelynek belépéséhez Ön egyéni felhasználónevet és jelszót kap, és a tantermi oktatással
párhuzamosan, otthoni körülmények között, egyéni időbeosztással tudja az elméleti oktatást
kiegészítő tananyagokat elolvasni, gyakorló feladatokat, esettanulmányokat megoldani. A
keretrendszer lehetőséget nyújt arra is, hogy a képzésben résztvevők egymással is és az oktatókkal is
kapcsolatot tudjanak tartani, chat formájában konzultálni.

KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK
IDEÁLIS JELENTKEZŐ: aki rendelkezik a megfelelő előképzettséggel, és rövid idő alatt szeretne IFRS
mérlegképes könyvelő szakképesítést szerezni.
A képzésbe való bekapcsolódás feltételeit a Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai és
vizsgakövetelménye írja elő.
ISKOLAI ÉS SZAKMAI ELŐKÉPZETTSÉG:
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:
Vállalkozási mérlegképes könyvelő, továbbá 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.
Előírt gyakorlat: -
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KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK
A képzés óraszáma: 240 óra (80 tantermi tanóra + 160 tanórának megfelelő online felkészülési
lehetőség a MOODLE e-learning keretrendszer által)
A képzés formája: távoktatás (blended learning: csoportos tantermi + egyéni felkészülés)
Iskolai előképzettség igazolása: érettségi vizsga + szakmai előképzettség igazolása a szakirányú
végezettséget igazoló dokumentum másolatával
Előzetes tudásszint felmérés: a képzésre jelentkező kérheti előzetes tudásszintjének felmérését
Jelentkezni lehet: a jelentkezési lap kitöltésével

KÉPZÉS CÉLJA
A képzésben résztvevő a sikeres vizsga után önállóan tudja ellátni feladatait az alábbiak szerint:
 tudja értelmezni és alkalmazni az IFRS logikáját és terminológiáját,
 legyen képes felismerni a konszolidált pénzügyi kimutatások összeállításának sajátosságait az
IFRS és a 2000. évi C. törvény szerint,
 tudja azonosítani és kiszámítani a magyar és IFRS számviteli szabályozás eltéréseit és hatásait,
 tudja végrehajtani a szükséges konszolidációs lépéseket,
 legyen képes betartani az IFRS szerinti besorolási, megjelenítési és értékelési szabályokat,
 tudja kinyerni a számviteli információs rendszerből az IFRS szerinti pénzügyi kimutatásokhoz
szükséges információkat, adatokat, illetve a hiányzóakat előállítani,
 legyen képes önállóan feldolgozni és kitölteni az anyavállalati IFRS adatszolgáltatási
táblázatrendszert,
 tudja összeállítani az IFRS szerinti beszámolót.

3

KÉPZÉS ÜTEMEZÉSE, DÍJA
A képzés óraszáma:

80 tantermi tanóra + 160 tanórának megfelelő online felkészülési
lehetőség a MOODLE e-learning keretrendszer által.

A képzés kezdési
ideje, órarendje:

2017. december 15. (havonta egy péntek – szombat az órarend
szerint)
Pénteken: 10.00-tól 16.30-ig (8 óra) és
Szombaton: 9.00-tól 15.30-ig (8 óra)
Órarend:
1. alkalom: december 15 – 16.
2. alkalom: január 19 – 20.
3. alkalom: február 16 – 17.
4. alkalom: március 23 – 24.
5. alkalom: április (egyeztetés alatt)
+ 1 záróvizsga előtti konzultáció
Komplex szakmai záróvizsga: a 2018. tavaszi vizsgaidőszakban.

A képzés díja:

139.000 Ft/fő
+ szakmai vizsgadíj: 70.000 Ft
5 havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

A tananyag díja:

0 Ft
A blended learning képzési forma lehetőséget teremt a hatályos
jogszabályoknak megfelelő online tananyag közzétételére.

KÉPZÉS MODULJAI, ÓRASZÁMA

sorszáma

A tananyagegység

1.

2.

azonosítója

megnevezése

óraszáma
tantermi elmélet
e-learning
és gyakorlat
elmélet és gyakorlat
tantermi: 80 óra

10792-12

10793-12

Nemzetközi pénzügyi
beszámolási standardok
(IFRS) elméleti
kereteinek értelmezése
Nemzetközi pénzügyi
beszámolási standardok
(IFRS) értékelési és
megjelenítési
sajátosságainak
alkalmazása

e-learning: 160 óra

ÖSSZESEN

240 óra

15
tanóra

15
tanóra

25 óra
egyéni
tanulás

25 óra
egyéni
tanulás

80 óra

25
tanóra

25
tanóra

55 óra
egyéni
tanulás

55 óra
egyéni
tanulás

160 óra
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KÉPZÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE
Modulzáró vizsgák
azonosító száma
10792-12
10793-12

megnevezése
Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok
(IFRS) elméleti kereteinek értelmezése
Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok
(IFRS) értékelési és megjelenítési sajátosságainak
alkalmazása

vizsgatevékenysége
írásbeli
írásbeli

Komplex szakmai vizsga a hatályos szakmai és vizsgakövetelmény alapján:
Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: IFRS szerinti konszolidált beszámoló készítése
A vizsgafeladat ismertetése: Központi gyakorlati feladatlap alapján, amely a szakmai követelmények
megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 40%
Központi írásbeli vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: Az IFRS elméletének és a konszolidált beszámoló készítésen kívüli
egyéb gyakorlati kérdések
A vizsgafeladat ismertetése: A szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét
tartalmazhatja.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 30%
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az IFRS nyelvezetének, terminológiáinak ismerete
A vizsgafeladat ismertetése: Az IFRS standardok és összefüggések, mely a kapcsolódó szakmai
követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)
A vizsgafeladat aránya: 30%
A képzés szakmai vizsgáztatásában együttműködő partnerünk a Budapesti Gazdasági Egyetem
Pénzügyi és Számviteli Kara, így a képzésben résztvevők a vizsgaközpont által kiállított
szakképesítő bizonyítványt kapják a vizsgakövetelmények sikeres teljesítését követően.
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KÉPZÉS HELYSZÍNE
Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft.
1149 Budapest, Nagy Lajos Király útja 127.
MEGKÖZELÍTÉS AUTÓVAL:
M3-as vagy az Örs vezér tere irányából a Nagy Lajos király úton, a Szugló utcáig. Ingyenes
parkolási lehetőség az épület előtt található.
MEGKÖZELÍTÉS TÖMEGKÖZLEKEDÉSSEL:
2-es metróval az Örs vezér teréig, onnan a 3-as villamossal; vagy az 1-es metróval (kis földalattival)
a Mexikói útig, onnan a 3-as villamossal, vagy az Árpád hídtól a 32-es busszal a Szugló utcáig.

ELÉRHETŐSÉGEK, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Munkatársunk kérdés esetén készséggel áll rendelkezésére, kérjük, keresse bizalommal:
Tarpai Szilvia felnőttképzési menedzser
Tel: 06-1/880-7635
Email: tarpai.szilvia@menedzserpraxis.hu
Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft.
1149 Budapest, Nagy Lajos Király útja 127.
Tel: 06-1-880-76-00
Fax: 06-1-880-76-99
Email: info@menedzserpraxis.hu
www.menedzserpraxis.hu
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