
29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról 

Hatályos: 2016.09.01-től 

 

A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés- ráépülés szakmai és 

vizsgakövetelménye 

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 344 05 

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: IFRS mérlegképes könyvelő 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360 

 

2. EGYÉB ADATOK 

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 

2.1.1. Iskolai előképzettség: - 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: - 

2.2. Szakmai előképzettség: 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő (Továbbiak a 7.fejezetben.) 

2.3. Előírt gyakorlat: - 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: - 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50% 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50% 

2.8. Szintvizsga: - 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: - 

 

3. PÁLYATÜKÖR 

 

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

 

 

 A B C 

3.1.1. FEOR száma 
 

FEOR megnevezése 

A szakképesítés-ráépüléssel betölthető 

munkakör(ök) 

3.1.2.  

3614 

 

Számviteli ügyintéző 

Számviteli ügyintéző 

3.1.3. Analitikus könyvelő 

3.1.4. Főkönyvi könyvelő 

3.1.5. Készlet- és anyagnyilvántartó 

3.1.6.  

3611 

 

Pénzügyi ügyintéző (a 

pénzintézeti ügyintéző 

kivételével) 

Pénzügyi ügyintéző 

3.1.7. Bérszámfejtő 

3.1.8. Pénztáros 

3.1.9. Számlaellenőr 

3.1.10. 3652 
Adó- és illetékhivatali 

ügyintéző 
Adóügyintéző 

 

3.1.11. 

 

3654 

Hatósági engedélyek 

kiadásával foglalkozó 

ügyintéző 

 

Hatósági ügyintéző 

3.1.12. 4121 Könyvelő (analitikus) Analitikus könyvelő 
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3.1.13. 4122 Bérelszámoló Bérelszámoló 

3.1.14. 4131 
Készlet- és 

anyagnyilvántartó 
Készlet- és anyagnyilvántartó 

 

3.1.15. 

 

1411* 

Számviteli és pénzügyi 

tevékenységet folytató 

egység vezetője 

 

Számviteli egység vezetője 

3.1.16. 2513* 
Könyvvizsgáló, könyvelő, 

könyvszakértő 
Könyvelő 

3.1.17. 2514* Kontroller Kontroller, belső ellenőr 

3.1.18. 2521* 
Szervezetirányítási 

elemző, szervező 
Szervezetirányítási vezető 

* felsőfokú végzettség megléte esetében 

 

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 

 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás 

körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít. Ellátja a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a 

könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak. 

Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét 

ideértve a belső információs rendszer kialakítását is. 

Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok 

elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő 

belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, 

szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek 

betartásával. 

Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, 

egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként. 

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján ellátja a nyilvántartások vezetését, 

összeállítja a beszámolót. Részt vesz a konszolidált beszámoló összeállításának folyamatában. 

 

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 

- értelmezni és alkalmazni az IFRS logikáját és terminológiáját, felismerni  a  konszolidált  

pénzügyi  kimutatások  összeállításának  sajátosságait  az IFRS és a 2000. évi C. törvény szerint 

- azonosítani és kiszámítani a magyar és IFRS számviteli szabályozás eltéréseit és hatásait 

- végrehajtani a szükséges konszolidációs lépéseket 

- betartani az IFRS szerinti besorolási, megjelenítési és értékelési szabályokat 

- kinyerni a számviteli információs rendszerből az IFRS szerinti pénzügyi kimutatásokhoz 

szükséges információkat, adatokat, illetve a hiányzóakat előállítani 

- önállóan feldolgozni és kitölteni az anyavállalati IFRS adatszolgáltatási táblázatrendszert 

- összeállítani az IFRS szerinti beszámolót 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

 

 A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító száma megnevezése 

 

 

 

 

 

 

a kapcsolódás módja 

3.3.3. 55 344 07 
Vállalkozási mérlegképes 

könyvelő 
szakképesítés-ráépülés 

 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

 A B 
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4.1. 
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 

4.3. 10792-16 
Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) elméleti kereteinek 

értelmezése 

4.4. 10793-16 
Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) értékelési és megjelenítési 

sajátosságainak alkalmazása 

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. 

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 

 A B C 

5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító száma megnevezése 
a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

 

5.2.3. 

 

10792-16 

Nemzetközi pénzügyi beszámolási 

standardok (IFRS) elméleti 

kereteinek értelmezése 

 

írásbeli 

 

5.2.4. 

 

10793-16 

Nemzetközi pénzügyi beszámolási 

standardok (IFRS) értékelési és 

megjelenítési sajátosságainak 

alkalmazása 

 

írásbeli 

 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró 

vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti. 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 

5.3.1. 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% 

 

5.3.2. 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% 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 
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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% 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek 

vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre 

vonatkozó részletes szabályok: 

 

A modulzáró vizsgatevékenységek szervezésére, lebonyolítására és az értékelésre vonatkozó szabályokat a 

szakképesítésért felelős miniszter honlapján közzéteszi. 

 

A modulzáró vizsga vizsgatevékenységének szabályszerűségét a vizsgabizottság egy tagja utólag, de legfeljebb 

a komplex szakmai vizsga megkezdése előtti 5. napig ellenőrizheti és a kiadott központi értékelési útmutatótól 

eltérő javítás esetén felülbírálja. 

A vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjai tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közreadott 

vizsganaptár az irányadó. 

 

A szakképesítésért felelős miniszter a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján 

mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételsorokat. 

A szakmai vizsgán kizárólag a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közzétett segédeszközök 

használhatók. 

 

5.5 A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: 

A szóbeli vizsgatevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó a gyakorlati és a központi írásbeli 

vizsgatevékenység vizsgafeladatát külön-külön legalább 60%-os szinten teljesítette. 

 

A komplex szakmai vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os 

teljesítmények alapján: 

 

90-100% jeles (5) 

80-89% jó (4) 

70-79% közepes (3) 

60-69% elégséges (2) 

0-59% elégtelen (1) 

 

Amennyiben minden vizsgafeladat eredményes, úgy a komplex szakmai vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként 

elért érdemjegyek vizsgafeladat arányával súlyozott átlaga alapján két tizedesre kerekítve az általános szabályok 

szerint (0,50-től felfelé) kell meghatározni. 

Sikertelen  a  komplex  szakmai  vizsga,  ha  annak  bármelyik  vizsgatevékenységéhez  rendelt 

vizsgafeladatának  érdemjegye elégtelen (1). 

Javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tenni, amelyből a vizsgázó elért eredménye nem éri el a 60%-ot, 

illetve teljesítményét elégtelenre (1) minősítette a vizsgabizottság. 

 

Felmentés esetén az „ACCA Diploma in International Financial Reporting” (DipIFR) nemzetközi oklevéllel, az 

„ACCA (Association of Chartered and CertifiedAccountants) végzettséget” igazoló oklevéllel, valamint az 

„ICAEW IFRS Certificate” megnevezésű nemzetközi oklevéllel rendelkezők, modulzáró és a komplex szakmai 

vizsgájának eredménye jeles (5). 

 

 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
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 A 

6.1. 
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- 

és felszerelési jegyzék 

6.2. Iratrendezők 

6.3. Fénymásoló 

6.4. Irodatechnikai eszközök (vágógép, spirálozó, kapcsológép, lyukasztó) 

6.5. Telefon 

6.6. Számítógép 

6.7. Internet hozzáférés 

6.8. Nyomtató 

6.9. Scanner 

6.10. Irodai szoftverek (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbázis-kezelő) 

6.11. 
Integrált ügyviteli rendszer (főkönyvi könyvelés, pénzügy, tárgyi eszköz, bér, készlet analitika) 

6.12.  Bizonylatok, formanyomtatványok 

6.13.  Jogszabály gyűjtemény vagy számítógépes jogtár 

 

7. EGYEBEK 

 

7.1. A modulzáró vizsga kötelező tartalmi elemei: 

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott 10792-16 Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok 

(IFRS) elméleti kereteinek értelmezése és a 10793-16 Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok 

(IFRS) értékelési és megjelenítési sajátosságainak alkalmazása szakmai követelménymodulokhoz rendelt 

írásbeli modulzáró vizsgatevékenység vizsgafeladatait a szakmai követelményekkel összhangban a 

szakmai képzést folytató intézmény állítja össze. 

 

7.2. A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei: 

Az a jelölt aki rendelkezik „ACCA Diploma in International Financial Reporting” (DipIFR) nemzetközi 

oklevéllel felmentést kap a 10792-16 Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) elméleti 

kereteinek értelmezése és a 10793-16 Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) értékelési és 

megjelenítési sajátosságainak alkalmazása szakmai követelménymodulokhoz rendelt írásbeli modulzáró 

vizsgatevékenységek alól.Az a jelölt aki rendelkezik „ACCA (Association of Chartered and Certified 

Accountants) végzettséget” igazoló oklevéllel, amely alapján felvételt nyert az ACCA tagjai sorába 

(„ACCA member”), felmentést kap a 10792-16 Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) 

elméleti kereteinek értelmezése és a 10793-16 Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) 

értékelési és megjelenítési sajátosságainak alkalmazása szakmai követelménymodulokhoz rendelt írásbeli 

modulzáró vizsgatevékenységek alól. 

 

Az a jelölt aki rendelkezik „ICAEW IFRS Certificate” megnevezésű nemzetközi oklevéllel, felmentést kap a 

10792-16 Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) elméleti kereteinek értelmezése és a 10793-16 

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

szakmai követelménymodulokhoz rendelt írásbeli modulzáró vizsgatevékenységek alól. 

 

7.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei alóli felmentési feltételei: 

Az a jelölt aki rendelkezik „ACCA Diploma in International Financial Reporting” (DipIFR) nemzetközi 

oklevéllel felmentést kap az IFRS szerinti konszolidált beszámoló készítése vizsgafeladat gyakorlati, Az IFRS 

elméletének és a konszolidált beszámoló készítésen kívüli egyéb gyakorlati kérdések vizsgafeladat írásbeli, 

valamint Az IFRS nyelvezetének, terminológiáinak ismerete vizsgafeladat szóbeli vizsgatevékenysége alól. 

 

Az a jelölt aki rendelkezik „ACCA (Association of Chartered and Certified Accountants) végzettséget” igazoló 

oklevéllel, amely alapján felvételt nyert az ACCA tagjai sorába („ACCA member”), felmentést kap az IFRS 

szerinti konszolidált beszámoló készítése vizsgafeladat gyakorlati, Az IFRS elméletének és a konszolidált 

beszámoló készítésen kívüli egyéb gyakorlati kérdések vizsgafeladat írásbeli, valamint Az IFRS nyelvezetének, 

terminológiáinak ismerete vizsgafeladat szóbeli vizsgatevékenysége alól. 
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Az a jelölt aki rendelkezik ICAEW IFRS Certificate” megnevezésű nemzetközi oklevéllel, felmentést kap az 

IFRS szerinti konszolidált beszámoló készítése vizsgafeladat gyakorlati, Az IFRS elméletének és a konszolidált 

beszámoló készítésen kívüli egyéb gyakorlati kérdések vizsgafeladat írásbeli, valamint Az IFRS nyelvezetének, 

terminológiáinak ismerete vizsgafeladat szóbeli vizsgatevékenysége alól. 

 

7.4. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: Magyar Könyvvizsgálói 

Kamara, Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete. 

 

7.5. Korábban megszerzett szakmai előképzettség beszámítása: 

7.5.1. A korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés, vagy aki a könyvviteli szolgáltatást 

végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel 

szempontjából mérlegképes könyvelő. 

 

7.6. A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelettől (továbbiakban: 

Korm. rendelet) eltérő rendelkezések 

A Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésben meghatározottól eltérően a szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység 

napját követő 90 napon belül be kell fejezni. 

A Korm. rendelet 35. § (6) bekezdésben meghatározottól eltérően a kijavított és értékelt írásbeli, valamint 

központi gyakorlati dolgozatot, az eredeti írásbeli és központi gyakorlati vizsgafeladat egy példányát, a javítási-

értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt legalább hét nappal el kell juttatni a 

vizsgaelnökhöz. 

 

 

 

 

https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/rendeletek_es_kozlemenyek/DL.php?f=29_2016_VIII_26_NGM_rendelet.pdf
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154038.326057

