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Papíralapú képzési program esetében a szakértő szignója: ___________________; 

elektronikusan megszerkesztett képzési program esetében legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírása. 

1. Alapadatok 

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés: 

1.1. Megnevezése: IFRS mérlegképes könyvelő 

1.2. Programkövetelmény azonosító száma: 04115003 

1.3. Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment 

1.4. 
Besorolása a képzési területek egységes 
osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 
alapján: 

0411 Könyvelés és adózás 

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés: 

1.5. Megnevezése: IFRS mérlegképes könyvelő 

1.6. 
Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) 
szerinti szint: 

5 

1.7. 
A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) 
szerint szint: 

5 

1.8. 
A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti 
szint: 

6 

1.9. 

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az 
azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése képesítési 
követelményt előíró jogszabály: 

A képesítési követelményt előíró jogszabály: 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 10. § (6) bekezdés a) pont; 151. § (1) bekez-dés 
A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V.5.) Korm. rendelet 

1.10. 

A képzés célja: 

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el az IFRS mérlegképes könyvelő szakképesítés 
megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat. 
Az IFRS mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkező szakember önállóan és teljes körűen végzi 
egy vállalkozás nemzetközi számvitellel összefüggő feladatait. 

1.11. 

A képzés célcsoportja: 

A képzés célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési 
programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé. 

1.12. 

A képzés során megszerezhető kompetenciák: 

• A gazdálkodás sajátosságaira figyelemmel összeállítja egy vállalkozás számviteli politikáját és a 
kapcsolódó szabályzatokat IFRS alapon. 
• Kialakítja az analitikus nyilvántartásokat és folyamatosan vezeti azokat, továbbá rendszeresen 
egyezteti és ellenőrzi egyezőségüket a főkönyvi könyveléshez. 
• Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások segítségével a hatályos jogsza-
bályoknak megfelelően kontíroz, könyvel és adóbevallásokat készít. Összeállítja egy vállalko-zás 
beszámolóját. Elvégzi a gazdálkodó szervezet adófizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus 
ügyintézési feladatokat. Értelmezi, kezeli és feldolgozza a vállalkozásoknál ke-letkezett pénzügyi és 
számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket. 
• Kapcsolatot tart - szükség esetén - a hatóságokkal, ismeri az alapvető eljárási szabályokat. Érti a 
különböző ellenőrzési folyamatok célját és lényegét és ezek lebonyolításához segítséget nyújt. 
• Képes a magyar számviteli rendszerről áttérni az IFRS-ekre (és arról visszatérni). Alkotó módon 
elemzi az egyes számviteli rendszerek előnyeit és hátrányait ideértve az adózással össze-függő főbb 
kérdéseket is. Tisztában van a sztenderdek főbb fejlődési tendenciáival és nyitot-tan áll a változások 
implementálásához. 
• Kérésre összefoglalja a magyar és az IFRS-ek közötti szabályozás eltéréseit, felhívja a fi-gyelmet a 
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Papíralapú képzési program esetében a szakértő szignója: ___________________; 

elektronikusan megszerkesztett képzési program esetében legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírása. 

vállalati folyamatok különböző számviteli kezelésére a két rendszerben. 
• Követi és nyitott a technikai-gazdasági fejlődésre, képes a vállalati folyamatok értelmezésére és 
számviteli leképezésére. 
• Bemutatja a keretszabályokban szereplő köve-telményeket. 
• Elmagyarázza a globális számviteli rendszerek indokait és szükségességét. 
• Megfelelően azonosítja a vagyoni elemeket és az eredményképző tételeket, helyesen besorolja az 
egyes mérleg-, eredmény- és cash flow tételeket. 
• Megfelelően alkalmazza az értékelési elveket és eljárásokat. 
• Megalkotja a lényeges közzétételi követelményeket. 
• Kialakítja az IFRS-ek által megkövetelt adatok nyilvántartási rendszerét. 
• A vállalkozás sajátossá-gait figyelembe véve elkészíti a vállalkozás IFRS alapú számviteli politikáját. 
• Értelmezi egy vállalat-csoport működését, képes a csoport tagjai közti kapcsolatokat feltérké-pezni, 
a számviteli sza-bályzatokat ennek megfelelően kialakítani és IFRS konszolidált beszámolót elkészíteni. 
• Javaslatot tesz a me-nedzsment által készített többlet adatszolgáltatás tartalmi elemeire. 
• Elemzi az IFRS pénzügyi beszámolókban szereplő adatokat és értelmezi azokat 
 

 

2. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei 

2.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

2.2. Szakmai előképzettség: 

04115002. Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés 
54 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés 
(150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet) 
54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakképesítés 
(133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet) 
54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakképesítés-
ráépülés (1/2006. (II. 17.) OM rendelet) 
54 3436 03 Mérlegképes könyvelő (vállalkozási szakon) 
szakképesítés (37/2003. (XII. 27.) OM rendelet) 
Okleveles könyvvizsgáló 
regisztrált mérlegképes könyvelő 

2.3. 
Egészségügyi alkalmassági 
követelmény: 

- 

2.4. 
Szakmai gyakorlat területe és 
időtartama: 

- 

2.5. 
Szakmai adottságok, készségek 
felmérése: 

- 

2.6. Pályaalkalmassági követelmény: - 

2.7. Egyéb feltételek: - 

 

3. Tervezett képzési idő 

3.1. A képzés óraszáma: 240 

3.2. Megengedett hiányzás mértéke: 
A képzésben résztvevő hiányzása nem haladhatja meg a minimális 
óraszám (konzultáció/kontakt óra) 30%-át. 

 
4. Tananyagegységek/témakörök/modulok 

A képzés tananyagegységeinek/témaköreinek/moduljainak megnevezése1: Óraszáma: 

                                                           
1 A sorok száma bővíthető. 
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Papíralapú képzési program esetében a szakértő szignója: ___________________; 

elektronikusan megszerkesztett képzési program esetében legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírása. 

4.1. IFRS mérlegképes könyvelő 240 

 
4.1. Tananyagegység/témakör/modul2 

4.1.1. Megnevezése3: IFRS mérlegképes könyvelő 

4.1.2. Célja: 

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa 
el az IFRS mérlegképes könyvelő szakképesítés 
megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati 
ismereteket, készségeket és kompetenciákat. 
Az IFRS mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkező 
szakember önállóan és teljes körűen végzi egy vállalkozás 
nemzetközi számvitellel összefüggő feladatait. 

4.1.3. 
Megvalósítása során alkalmazott 
munkaformák: 

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív 
és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő 
csoportos képzés, igény esetén konzultáció: frontális oktatás, 
egyéni feladatmegoldás, csoportos munka, kooperatív 
csoportmunka. 
A képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő 
önálló tanulás (távoktatás): távoktatási tananyagba épített 
iránymutatás, irányított tanulás, e-learning, digitális 
platformon való tananyagfeldolgozás, egyéni 
feladatmegoldás. 

4.1.4. 
Megvalósítása során alkalmazott 
képzési módszerek: 

A tananyagegység/modul/témakör tartalmának, jellegének, a 
megvalósítás során alkalmazott munkaformának, valamint a 
csoport összetételének és igényeinek megfelelően a 
módszerek a következők lehetnek: előadás, magyarázat, 
szemléltetés, megbeszélés, rendszerezés, megfigyelés, 
együttes és önálló tananyag feldolgozás, csoportos 
feladatmegoldás, gyakorlati feladatok megoldása, 
projektmódszer, feladatlap kitöltése, írásbeli felelet, házi 
feladat, kiadott feladatok pontosítása, távoktatási tananyag 
és tananyagba épített iránymutatás. 

4.1.5. Óraszáma4: 240 

4.1.6. Beszámítható óraszáma5: 119 

4.1.7 A megtanítandó és elsajátítandó tananyagegység/témakör/modul tartalma 

1. 
Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése: 

International Financial Reporting Standards (IFRS), az IFRS-ek 
elméleti szabályozása 

                                                           
2 A Tananyagegységeket/témaköröket, modulokat bemutató alfejezetek száma a 4. pontban szereplő sorok számának megfelelően 

bővítendő. 
3 Megegyezik a 4. pontban megadott megnevezéssel. 
4 Megegyezik a 4. pontban megadott óraszámmal, és megegyezik a témakörök összóraszámával. 
5 Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható - egyéb esetben nem releváns. 
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Kapcsolódó foglalkozás(ok) száma6: 120 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) tartalmi 
elemei: 

• az IFRS-ek keretelvei, keretszabályok 
• az IFRS-ek kialakulása és annak indokai 
• az IFRS-ek alkalmazási lehetőségei 
• pénzügyi kimutatások elemeivel összefüggő megjelenítési 
kritériumok, a pénzügyi kimutatások részei, elemi és azok 
prezentálása. A pénzügyi kimutatások tartalma 
• az értékeléshez kapcsolódó szabályok 
• a közzétételi követelmények, az egyes vagyoni elemek és 
eredményképző tételek megjelenítése értékelése és a 
kapcsolódó közzétételek; ezek számviteli kezelése 
• a globális számviteli rendszerek nyilvántartási sajátosságai, 
ideértve az analitikus nyilvántartások részletezettségét 
• az IFRS beszámoló készítéshez szükséges rendszerek 
működése és alkalmazáse adott vállalati környezetre 
• a vállalatcsoportok beszámolási kötelezettségeire 
vonatkozó jogszabályi előírások 
• konszolidált pénzügyi kimutatásokkal kapcsolatos 
ismeretek (ideértve az üzleti kombinációk elszámolását is, a 
társult vállalkozásokat és a közös szerveződéseket) 
• IFRS konszolidált beszámoló 
• beszámolási időszakot követő események számviteli 
politika változás, becslés változás és hibák kezelése 
• a vállalati működés szempontjából lényeges 
adatszolgáltatási elemek 
• nyilvános társaságok számára kötelező különleges 
közzétételek 
• az IFRS beszámolóban megjelenő adatok tartalma, 
lényeges összefüggések 
• az IFRS-ek első alkalmazása 
• az IFRS-ekkel kapcsolatos aktuális kérdések (folyamatban 
lévő fejlesz-tések 

2. 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése: 

IFRS a gyakorlatban, IFRS-ek szerinti pénzügyi kimutatás ösz-
szeállítása, elemzése 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) száma7: 120 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) tartalmi 
elemei: 

• a keretszabályokban szereplő követelmények bemutatása 
• a globális számviteli rendszerek indokai és szükségessége 
• a vagyoni elemeket és az eredményképző tételek 
azonosítása, az egyes mérleg-, eredmény- és cash flow 
tételek helyes besorolása 
• a pénzügyi kimutatások részei, elemi és azok prezentálása. 
A pénzügyi kimutatások tartalma 
• az értékelési elvek és eljárások alkalmazása 
• a lényeges közzétételi követelmények megalkotása 
• az IFRS-ek által megkövetelt adatok nyilvántartási 
rendszerének kialakítása 
• az egyes vagyoni elemek és eredményképző tételek 

                                                           
6 A foglalkozás(ok) száma megegyezik a foglalkozás(ok) óraszámával. 
7 A foglalkozás(ok) száma megegyezik a foglalkozás(ok) óraszámával. 
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Papíralapú képzési program esetében a szakértő szignója: ___________________; 

elektronikusan megszerkesztett képzési program esetében legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírása. 

megjelenítése értékelése és a kapcsolódó közzétételek; ezek 
számviteli kezelése 
• a vállalkozás sajátosságait figyelembe véve a vállalkozás 
IFRS alapú számviteli politikájának elkészításe 
• egy vállalat-csoport működésének értelmezése, a csoport 
tagjai közti kapcsolatokat feltérképezése, a számviteli 
szabályzatok ennek megfe-lelő kialakítása és IFRS 
konszolidált beszámolót elkészítése 
• a menedzsment által készített többlet adatszolgáltatás 
tartalmi elemeire javaslattétel 
• az IFRS pénzügyi beszámolókban szereplő adatokat 
elemzése és értelmezése 
• beszámolási időszakot követő események számviteli 
politika változás, becslés változás és hibák kezelése 
• nyilvános társaságok számára kötelező különleges 
közzétételek 
• az IFRS-ek első alkalmazása 

 

4.1.8. 
A tananyagegység/témakör/modul 
elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltétele(i): 

A tananyagegység elvégzéséről nem kerül kiadásra külön 
igazolás. A 7.2. pontban meghatározott feltételek teljesítése 
esetén a képzés végén kerül kiadásra a tanúsítvány. 

 

5. Csoportlétszám 

5.1. Maximális csoportlétszám8: 40 fő 

 

6. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása 
Szakképzés esetén: (Szkt. végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés b) pont.)) A 

szakmai képzés képzési programja tartalmazza a képzésben részt vevő személy tanulmányi munkájának 
írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módjait, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő 

formáit is. 

6.1. 

Előzetes tudásmérés (diagnosztikus) értékelés: 

Résztvevő kérésére biztosított. 

6.2. 

Képzés közbeni (fejlesztő) értékelés: 

A fejlesztő értékelés szerepe, hogy a képzésben résztvevők fejlődését támogassa, a tanulási igényeket 
pontosítsa, az oktatók tanulásszervezési feladatait segítse. 
A képzés közbeni fejlesztő értékelés lehet írásbeli és/vagy szóbeli, és /vagy gyakorlati beszámoltatás. 
Az ismeretek számonkérésének módjai lehetnek: 
• Visszakérdezés, 
• Gyakorlati feladatmegoldás, 
• Képzésben résztvevő visszajelzései, 
• Beszélgetés, 
• Feladatlap kitöltése, 
• Házi feladat ellenőrzése, 
• Írásbeli felelet. 
A fenti fejlesztő értékeléshez nem tartozik minősítés, a tanulási és tanítási folyamatokat szolgálja. 

6.3. Résztvevő záró (szummatív) értékelése: 

                                                           
8 Zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén nem releváns. 
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A képzés záróvizsgával zárul. 
A záróvizsga a képzés végén kerül megtartásra. 
A záró feladaton megszerezhető minősítések: 
• Megfelelt 
• Nem felelt meg 
A záró vizsga feladatait a képző intézmény állítja össze. (min. 1db írásbeli feladat) 
A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek: 
• Megfelelt: a záró feladaton elért legalább 60%-os teljesítmény 
• Nem felelt meg: a záró feladaton elért 59% vagy az alatti teljesítmény. 

 

7. A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei 

7.1. 
A képzés elvégzéséről szóló 
igazolás megnevezése: 

TANÚSÍTVÁNY 
2013. évi LXXVII. törvény 13/B. § 
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1) 

7.2. 
A képzés elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának feltétele(i): 

A képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány kiadásának feltétele a 
záróvizsgán „Megfelelt” minősítés megszerzése. 

 

8. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek 

8.1. Személyi feltételek: 

Elméleti oktató: a képzési tartalomnak megfelelő szakos tanári 
szakképzettséggel, ennek hiányában a képzési tartalomnak 
megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy 
felsőfokú végzettséggel és a képzés tanulmányi területének 
megfelelő szakképesítéssel rendelkező oktató. 
Gyakorlati oktató: a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú 
végzettséggel és szakképzettséggel vagy a képzés tanulmányi 
területének megfelelő szakképesítéssel és legalább ötéves 
szakmai gyakorlattal rendelkező oktató. 

8.2. 
Személyi feltételek biztosításának 
módja: 

Az oktatót a képző intézmény foglalkoztatja munkaszerződéssel, 
megbízási szerződéssel vagy az oktató alkalmazását bizonyító 
más szerződéssel. 

8.3. Tárgyi feltételek: 

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő képzési 
rész esetén: a résztvevők létszámának megfelelő oktatóterem a 
hozzá kapcsolódó berendezési tárgyak: flipchart tábla vagy 
kivetítő, tanulói és tanári létszámnak megfelelő asztal és szék, 
laptop/személyi számítógép, szoftverek, internetelérés. 
 
A képzésben részt vevő interaktív és távolléti kapcsolattal 
megvalósuló jelenlétét igénylő, illetve a képzésben résztvevő 
személyes jelenlétét nem igénylő képzési rész esetén: 
• intézmény részéről: a képzési program megvalósításához 
szükséges számítástechnikai eszközök, internetelérés, a képzési 
programban alkalmazott szoftverek; 
• képzésben résztvevő részéről: a képzés elvégzéséhez 
résztvevői oldalról szükséges számítástechnikai eszközök 
(például laptop/személyi számítógép/tablet/okostelefon, 
mikrofon, webkamera) és internetelérés. 
 
Eszközjegyzék: 
• Irodatechnikai eszközök 
• Irodai szoftverek (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, 
adatbáziskezelő, prezentációs) 
• Jogtár 
• Prezentációs eszközök 
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Papíralapú képzési program esetében a szakértő szignója: ___________________; 

elektronikusan megszerkesztett képzési program esetében legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírása. 

8.4. 
Tárgyi feltételek biztosításának 
módja: 

A képzéshez szükséges tárgyi feltételek, eszközök meglétét a 
felnőttképző tulajdonjog, használati jog, bérleti jogviszony vagy 
egyéb használatra irányuló jogviszony alapján biztosítja. 
A képzésben részt vevő interaktív és távolléti kapcsolattal 
megvalósuló jelenlétét igénylő, illetve a képzésben résztvevő 
személyes jelenlétét nem igénylő képzési rész esetén: a képzés 
elvégzéséhez résztvevői oldalról szükséges számítástechnikai 
eszközöket és internetelérést a képzésben résztvevő saját 
eszközeként biztosítja. 

8.5. 
A képzéshez kapcsolódó egyéb 
speciális feltételek: 

- 

8.6. 
A képzéshez kapcsolódó egyéb 
speciális feltételek biztosításának 
módja: 

- 

 

9. Képesítő vizsga 
A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A szakmai képzéshez kapcsolódóan 
megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény 
szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő 
vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a 
https://szakkepesites.ikk.hu/ weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpontban. 
A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi 
szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít. 

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről (7.1. pont) a képző intézmény által a felnőttképzési 
adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány. 
Egyéb feltételek: Képesítő vizsgára az jelentkezhet, aki a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a képző 
ha-táskörébe utalt, a programkövetelmény alapján összeállított (min. 1 db) írásbeli feladatot minimum 60%-
os szinten teljesítette. 
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Papíralapú képzési program esetében a szakértő szignója: ___________________; 

elektronikusan megszerkesztett képzési program esetében legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírása. 

10. Az előzetes minősítés ténye 

Szakértő nyilatkozata: A képzési program előzetes minősítése megtörtént. 

Az előzetes minősítés helye: Budapest 

Az előzetes minősítés időpontja: 2021.08.12. 

Az előzetes minősítést végző felnőttképzési 
szakértő neve: 

Pádár Tivadar 

Az előzetes minősítést végző felnőttképzési 
szakértő nyilvántartási száma: 

FSZ/2020/000057 

Felnőttképzési szakértő aláírása:  

Felnőttképző intézmény képviselőjének aláírása:  
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