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Vállalkozási mérlegképes könyvelő tanfolyam (OKJ 55 344 07) 

Tanfolyami tájékoztató 
 

Kinek ajánljuk ezt a tanfolyamot? Miért a KOTK? 

 
Nincs közgazdász diplomája, de szeretné elvégezni 

a mérlegképes könyvelő képzést? Méghozzá olyan 

gyorsan, amilyen gyorsan csak lehet? Akkor nálunk a 

helye, hiszen felkészült tanáraink és kiváló 

oktatóanyagunk Önt is elvezetik a sikeres 

mérlegképes könyvelői vizsgához. 

Válassza a mérlegképes könyvelő tanfolyamunkat akkor 

is, ha Ön: 

 felsőfokú (nem közgazdasági 

szakirányú) végzettséggel rendelkezik, 

 jelenleg is pénzügyi-számviteli ügyintézőként 

vagy vállalkozási és bérügyintézőként dolgozik, 

és 

szeretné mérlegképes könyvelővé 

továbbképezni magát, 

 olyan munkáltató, aki befektet dolgozóinak 

továbbképzésébe, és saját mérlegképes 

könyvelőt kíván foglalkoztatni, 

 vállalkozásának könyvelését szeretné saját maga 

végezni, 

 könyvelőiroda indítását tervezi. 

 A KOTK 1949 óta foglalkozik 

felnőttképzéssel. 

 A nálunk szerzett bizonyítvány jó belépő a 

munkaerőpiacra. 

 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 

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 
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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, 

adatrögzítő, kódoló, analitikus könyvelő, készlet- és anyagnyilvántartó stb. munkakörökben tud 

elhelyezkedni, de saját könyvelőirodát is létrehozhat. 

Tanfolyami információk 
 

 
 
 
 

A beiratkozás feltétele a következő szakmai 

előképzettségek valamelyike* 

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző vagy 

54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző vagy 

54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő vagy 

54 344 04 Államháztartási ügyintéző 

szakképesítés vagy közgazdász diploma, vagy 

nem szakirányú diploma és legalább két év 

pénzügyi, vagy 

számviteli területen szerzett (igazolt) szakmai 

gyakorlat. 

*Korábban szerzett szakmai előképzettség is 

elfogadható. 

Időtartam 360 óra 

Tandíj összesen 145.000 Ft 

Modulzáró vizsgák díja összesen 47.500 Ft 

Szakmai vizsgadíj 52.000 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/A002 

Kedvezményeink* 
 

 A KOTK volt hallgatói a szakmai tanfolyamok képzési díjából 10% kedvezményt kapnak. 
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 A KOTK tanfolyami résztvevőinek családtagjai részére 5% kedvezményt adunk a képzés díjából. 

 KISMAMA-kedvezmény: kisgyermekes szülők (gyed-en, gyes-en lévők) a szakmai tanfolyamok 

képzési díjából 5% kedvezményt kaphatnak. 

 Egyösszegű befizetés esetén a tandíjból 10% kedvezményt biztosítunk. 

*A kedvezmények nem vonhatók össze. 
 

A modulzáró vizsga részei és feladatai 

Modulok Vizsga típusa Időtartam 

10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban szóbeli 30 perc 

10809-12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban szóbeli 30 perc 

10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása központi 

írásbeli 

120 perc 

10775-16 Adózási feladatok ellátása központi 

írásbeli 

120 perc 

10808-16 Számviteli feladatok a gyakorlatban gyakorlati 60 perc 

10886-16 Számviteli szervezési feladatok gyakorlata írásbeli 60 perc 

10789-12 Elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása írásbeli 60 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: Elemzési és ellenőrzési feladatok – csak akkor kezdhető meg, 

ha a gyakorlati vizsgarészt a vizsgázó legalább 60%-os szinten teljesíti. 

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: Számviteli- és elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása – csak akkor 

kezdhető meg, ha a központi írásbeli vizsgatevékenység vizsgafeladatait a vizsgázó külön-

külön legalább 60%-os szinten teljesíti. 
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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% 

Sikeres szakmai vizsga esetén a vizsgázó az állam által elismert, OKJ-s szakképesítést tanúsító 

bizonyítványt kap. 
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