
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. 
Telefon: 1-787-75-70 • Fax: 1-788-26-65 • Pf.: 1583 Budapest Pf 48. 
Honlap: http://www.systemmedia.hu • E-mail: zelei.maria@systemmedia.hu  
 

 

Vállalkozói mérlegképes könyvel ő 
(OKJ 55 344 07 0000 00 00) 

Szükséges el őképzettség: 
Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakmai képzésben részt vehet az, aki: 

• a. érettségi vizsgával és pénzügyi-számviteli ügyintézői vagy vállalkozási- és bérügyintézői vagy 
pénzügyi termékértékesítői vagy képesített könyvelői szakmai képesítéssel rendelkezik, vagy 

• b. szakirányú egyetemi vagy főiskolai szintű végzettséggel rendelkezik, vagy 
• c. egyetemi vagy főiskolai szintű végzettséggel rendelkezik, amely mellett 2 év szakmai gyakorlatot tud 

igazolni. 

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás 

A munkakör, foglalkozás 

FEOR száma FEOR megnevezése 

1411 Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője 

2513 Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő 

2514 Kontroller 

2521 Szervezetirányítási elemző, szervező 

3611 Pénzügyi ügyintéző 

3614 Számviteli ügyintéző 

4114 Adatrögzítő, kódoló 

4121 Könyvelő (analitikus) 

4122 Bérelszámoló 

4131 Készlet- és anyagnyilvántartó 

A munkaterület rövid, jellemz ő leírása 

A mérlegképes könyvelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében 
meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, a számviteli 
beszámolót készíti el. 
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. 
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Az oktatás témakörei 

•  Jogi feladatok a gyakorlatban 40 tanóra (40 óra elmélet, 0 óra gyakorlat) 0 tanóra személyes 
konzultáció 

•  Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban 40 tanóra (40 óra elmélet, 0 óra gyakorlat) 0 tanóra 
személyes konzultáció 

•  Pénzügyi feladatok ellátása 40 tanóra (19 óra elmélet, 21 óra gyakorlat) 21 tanóra személyes 
konzultáció 

•  Adózási feladatok ellátása 40 tanóra (19 óra elmélet, 21 óra gyakorlat) 21 tanóra személyes 
konzultáció 

•  Számviteli feladatok a gyakorlatban 205 tanóra (96 óra elmélet, 109 óra gyakorlat) 112 tanóra 
személyes konzultáció 

•  Számviteli szervezési feladatok ellátása 40 tanóra (19 óra elmélet, 21 óra gyakorlat) 21 tanóra 
személyes konzultáció 

•  Elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása 50 tanóra (40 óra elmélet, 10 óra gyakorlat) 7 tanóra 
személyes konzultáció 

 

A képzés id őtartama 

455 tanóra, 182 tanóra személyes konzultációval (2 félév, októbertől júniusig) 
 
 

A tanfolyam ára Távoktatás (10 fő) 

Teljes tandíj  400.000,-Ft (2.200,-Ft/óra) 

Egyben fizetve (-10%)  360.000,-Ft (1.980,-Ft/óra) 

Részletfizetés  
1x50.000,-Ft (Jelentkezéskor) 

1x30.000,-Ft (Induláskor) 
8x40.000,-Ft 

 
 
A tankönyvek várható költsége:  kb. 20.000,-Ft 
A vizsgadíjak várható költségei:  120.000,-Ft 
 

Legközelebb indul 

Hétfő délelőtt (08.00-14.00), Kezdés:  2016. október 10. 08.00 
Szombat  délelőtt (08.30-14.15), Kezdés:  2016. október 08. 08.30 
 
 
Hatósági engedély:  
Könyvelősuli Oktató és Szolgáltató Bt. 
E-001005/2015/A002 
 


