keztében a megszerezhető szakképesítés – megfelelő hozzáállással párosulva – szinte garantálja a foglalkoztatást.
11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:
11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési
adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.
Egyéb feltételek:
A képzésben résztvevő hiányzása modulonként nem haladhatja meg a minimális óraszám
(konzultáció/kontakt óra) 30%-át.
Képesítő vizsgára az jelentkezhet, aki a tanulási eredmények mérésére szolgáló - az ágazatért
felelős miniszter által meghatározott - központi és a képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modulok szakmai követelményeit minimum 60%-os szinten teljesítette.
A képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése:
Programkövetelmény-modul neve: Gazdasági és jogi alapismeretek
Programkövetelmény-modul sorszáma: 1
Időtartama: 90 perc
A mérés módszere: írásbeli (teszt, esszé, számítás)

Programkövetelmény-modul neve: Vállalkozások pénzügyei
Programkövetelmény-modul sorszáma: 2
Időtartama: 90 perc
A mérés módszere: írásbeli (teszt, esszé, számítás)

Programkövetelmény-modul neve: Könyvviteli ismeretek
Programkövetelmény-modul sorszáma: 3
Időtartama: 90 perc
A mérés módszere: írásbeli (teszt, esszé, számítás)
Programkövetelmény-modul neve: Számvitel és adózás digitális környezetben
Programkövetelmény-modul sorszáma: 5
Időtartama: 90 perc
A mérés módszere: projektfeladat (megadott dokumentumok alapján a képzésben részt vevő
rögzít, kimutatásokat generál, bevallásokat készít korszerű IT környezetben)
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Programkövetelmény-modul neve: Pénzügyi számvitel
Programkövetelmény-modul sorszáma: 6
Időtartama: 120 perc
A mérés módszere: írásbeli (teszt, esszé, számítás)
Programkövetelmény-modul neve: Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése
Programkövetelmény-modul sorszáma: 7
Időtartama: 120 perc
A mérés módszere: írásbeli (teszt, esszé, számítás)
Programkövetelmény-modul tanulási eredményének - az ágazatért felelős miniszter által
meghatározott - központi mérése:
Programkövetelmény-modul neve: Adózási ismeretek
Programkövetelmény-modul sorszáma: 4
Időtartama: 90 perc
A mérés módszere: az ágazatért felelős miniszter által kiadott központ írásbeli feladatlap
(teszt, esszé, számítás)
A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló
289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon pénzügy és számvitel alapszakon, valamint gazdaságtudományi képzési terület
számvitel mesterképzési szakon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő programkövetelménymodul tanulási eredményének mérése alól:
Gazdasági és jogi alapismeretek
Vállalkozások pénzügyei
Könyvviteli ismeretek
Adózási feladatok ellátása
Pénzügyi számvitel
Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése

A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő
felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési
terület pénzügy és számvitel alapképzési szakon (szakképzettség: közgazdász pénzügy és
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számvitel alapképzési szakon), valamint gazdaságtudományi képzési terület számvitel mesterképzési szakon (szakképzettség: okleveles közgazdász számvitel szakon) felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést
kap a következő programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése alól.
Gazdasági és jogi alapismeretek
Vállalkozások pénzügyei
Könyvviteli ismeretek
Adózási feladatok ellátása
Pénzügyi számvitel
Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése
A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló
289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése alól:
Gazdasági és jogi alapismeretek
Vállalkozások pénzügyei
Könyvviteli ismeretek
A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő
felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési
területen felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése alól:
Gazdasági és jogi alapismeretek
Vállalkozások pénzügyei
Könyvviteli ismeretek
Az Adótanácsadó szakképesítéssel és az Adótanácsadó szakképesítés-ráépüléssel rendelkező
felmentést kap a következő programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése alól:
Gazdasági és jogi alapismeretek
Vállalkozások pénzügyei
Könyvviteli ismeretek
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Adózási feladatok ellátása
A Pénzügyi és számviteli ügyintéző szakképesítéssel és a Pénzügyi és számviteli ügyintéző
szakmával rendelkező felmentést kap a következő programkövetelmény-modul tanulási
eredményének mérése alól:
Gazdasági és jogi alapismeretek
Vállalkozások pénzügyei
Könyvviteli ismeretek
Számvitel és adózás digitális környezetben
Az állam-és jogtudományi doktori fokozattal rendelkező felmentést kap a következő programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése alól:
Gazdasági és jogi alapismeretek
11.2 Írásbeli vizsga
11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Pénzügyi számvitel és Pénzügyi kimutatások öszszeállítása, elemzése és ellenőrzése
11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
Az írásbeli vizsga az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi feladatlap alapján teszt, esszé és számítási feladatokat tartalmaz.
Az írásbeli vizsga A) és B) részből áll.
A) Pénzügyi számvitel: Gazdasági események értelmezése és rögzítése. A vizsgadolgozat elsősorban gyakorlati feladatmegoldás. A vizsgázó könyvvezetés, beszámolóban szereplő értékadatok kiszámítása, meghatározása és ehhez kapcsolódó elsősorban számítási és elméleti feladatokat old meg. A megkövetelt ismeretanyag a
teljes pénzügyi számviteli spektrumot lefedi.
B) Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése: Külső adatok alapján
beszámoló összeállítása, ellenőrzési tevékenység tervezése és végzése, elemzési
feladatok megoldása a 9.1.7 pontban megadott szakmai követelmények alapján. A
vizsgadolgozat gyakorlati feladatmegoldást tartalmaz, de elméleti kérdésekre is
vár választ. Az elemzés témakör kapcsán esettanulmány típusú feladatokat dolgoz
ki a vizsgázó és azokat értő magyarázattal látja el. Az ellenőrzés témakör kapcsán
a pénzügyi ellenőrzéssel kapcsolatosan old meg elméleti jellegű kérdéseket, majd
konkrét eset(ek) kapcsán reflektál, figyelve az esetleges formai elvárásokra is (pl.
a dokumentumkészítés).
11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
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A) Pénzügyi számvitel: 180 perc
B) Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése: 180 perc
11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:
A) Pénzügyi számvitel: 40%
B) Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése: 30%
11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
Az értékelés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza.
A) A Pénzügyi számvitel vizsgarész során az értékelő megvizsgálja, hogy az adott feladatra megfogalmazott válaszok mennyiben helyesek. A pénzügyi számvitel vizsgarész során a megoldás minőségét a releváns számviteli szabályozás tartalma és a
vizsgázó által adott válasz összevetése alapján kell eldönteni, ezért különösen fontos, hogy a javító rendkívül alapos ismeretekkel rendelkezzen a szakterületről. Az
értékelés során figyelemmel kell lenni a levezetésre, vagyis arra, hogy a vizsgázó
miként jutott el az általa helyesnek vélt válaszig. Hacsak a javítási-értékelési útmutató nem tiltja, a részben helyes megoldásért részpontot kell adni. Az értékelés során figyelembe kell venni azokat a formai szabályokat is, amelyet a jogszabály
vagy a szakmai szokványok megkövetelnek. Főszabály szerint bármilyen helyes
megoldást el kell fogadni. A vizsga természetéből kifolyólag a pénzügyi számvitel
vizsgarésznél a helyes válaszok számossága korlátozott (általában egy helyes válasz adható). A pénzügyi számvitel vizsgatevékenység kapcsán az értékelésnél figyelembe kell venni a hibázás tovagyűrűző hatását is, vagyis a következményhibák nem értékelhetők (ismételten) a vizsgázó terhére, kivéve, ha ezt a javításiértékelési útmutató máshogy nem rendeli.
B) A Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése vizsgarész esetében
az értékelő megvizsgálja, hogy az adott feladatra megfogalmazott válasz mennyiben helyes (ha értelmezhető), vagy mennyiben adekvát és ésszerű (amennyiben a
helyesség kategória nem értelmezhető). E vizsgarész során a megoldás minőségét
a megkérdezett terület szabályainak, gyakorlatának és a vizsgázó által adott válasz
összevetése alapján kell megállapítani, ahol pedig ekként releváns, értékelni kell,
hogy a vizsgázó válasza/érvelése egy adott kérdés kapcsán mennyire okszerű vagy
mennyiben oldja meg a felvetett kérdést, mennyiben informatív az adott megoldás
(tipikusan: elemzéshez és ellenőrzéshez kapcsolódó kérdések). A vizsgarész természete miatt tipikusan több lehetséges helyes válasz képzelhető el, amelyből
mindent el kell fogadni.
11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga mindkét
vizsgarészében (A) Pénzügyi számvitel és B) Pénzügyi kimutatások összeállítása,
elemzése és ellenőrzése) külön-külön a megszerezhető összes pontszám legalább 60%át elérte.
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A vizsgarészenként elért %-os teljesítmények alapján az osztályzat a következő:
90 - 100 %
80 - 89 %
70 - 79 %
60 - 69 %
0 - 59 %

jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)

Javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tenni, amelyből a vizsgázó teljesítménye nem
éri el a 60%-ot.
11.3 Projektfeladat
11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és
ellenőrzése
11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A projektfeladat csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga követelményeit vizsgarészenként külön-külön eredményesen teljesítette.
A Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése projektfeladat egy
szakmai elbeszélgetés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi témakörök
megjelölésével (központi tételsor).
11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
felkészülési idő 20 perc.

40 perc, ebből

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%
11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A vizsga során szakmai beszélgetést folytat – a központi tételsor alapján – a vizsgázó
és a vizsgáztató. A vizsgáztató értékeli a vizsgázó adott témakörben való tájékozottságát, szakmai kifejezőképességét, problémamegoldó képességét. Az értékelés során a
tartalom és a kommunikációs képesség egyaránt értékelendő.
Maximálisan adható pontszám 100 pont.
Témában való tájékozottság 10%, szakmai kifejezőképesség és kommunikációs képesség 20%, szakmai tartalom 55%, problémamegoldó képesség 15%.
Amennyiben a vizsgázó teljesítménye nem éri el a 60%-ot, úgy egy alkalommal póttételt húzhat, ebben az esetben összteljesítménye maximum 75%-ra értékelhető.
11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.
Az elért %-os teljesítmény alapján az osztályzat a következő:
90 – 100 %

jeles (5)

80 - 89 %

jó (4)

70 - 79 %

közepes (3)
18/20

60 - 69 %

elégséges (2)

0 - 59 %

elégtelen (1)

A javítóvizsgán a teljes projektfeladatot meg kell ismételni.
11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:
A vizsgabizottság mérő és értékelő tagja csak olyan – legalább 10 éves demonstrált és
releváns szakmai tapasztalattal rendelkező – személy lehet, aki
-

vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítéssel, vagy
mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépüléssel, vagy
egyetemi végzettséggel (számvitel specializáción/szakon végzett), vagy
könyvvizsgáló képesítéssel rendelkezik.

11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:



Számítógép, illetve mobil IT eszközök
Internethozzáférés, wi-fi

11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:
A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló
289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület üzleti
képzési ágon pénzügy és számvitel alapszakon, valamint gazdaságtudományi képzési terület számvitel mesterképzési szakon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a képesítő vizsga
írásbeli vizsga és projektfeladat összes vizsgatevékenységénekteljesítése alól.
A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok
képzési terület pénzügy és számvitel alapképzési szakon (szakképzettség: közgazdász
pénzügy és számvitel alapképzési szakon), valamint gazdaságtudományi képzési terület
számvitel mesterképzési szakon (szakképzettség: okleveles közgazdász számvitel szakon) felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a képesítő vizsga írásbeli vizsga és projektfeladat öszszes vizsgatevékenységénekteljesítése alól.
A felmentés alapjául szolgáló dokumentum a hitelt érdemlően igazoló okirat.
Az írásbeli vizsgatevékenység vizsgarészeinek és a projektfeladatnak az osztályzata a
záróvizsga eredménye. Amennyiben képesítő vizsgára jelentkező a záróvizsga eredmé-
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nyét okirattal nem tudja prezentálni, úgy a végzettséget igazoló Oklevél osztályzata a
vizsgatevékenységek eredménye.
11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó
részletes szabályok:
Az írásbeli vizsga során kizárólag a vizsgaközpont által biztosított eszközök használhatók (számológép), egyéb segédeszköz használata nem engedélyezett.
11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra
vonatkozó sajátos feltételek:
Az első vizsganapon a Pénzügyi számvitel írásbeli vizsgarész, a második vizsganapon a
Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése írásbeli vizsgarész kerül
lebonyolításra. A két vizsganap között minimum 10 napnak kell eltelni.
Az első vizsga napjától számított 90 napon belül a képesítő vizsgát be kell fejezni.
A Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése projektfeladatot az kezdheti meg, aki az írásbeli vizsga A) Pénzügyi számvitel és a B) Pénzügyikimutatások
összeállítása, elemzése és ellenőrzése vizsgarészeket külön-külön legalább 60%-os szinten teljesítette.
A projektfeladat központi tételsorát a képesítő vizsga megkezdése előtt legalább 30
nappal kell megjelentetni.
Az ágazatért felelős miniszter útmutatót adhat ki a szakmai követelmények részletes tartalmára, a programkövetelmény-modulok mérésére, a vizsgatevékenységek megszervezésére és lebonyolítására vonatkozóan.
12 A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek










Számítógép, illetve mobil IT eszközök
Internethozzáférés, wi-fi
Irodatechnikai eszközök
Irodai szoftverek (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbáziskezelő, prezentációs)
Iktatórendszer vagy dokumentumkezelő rendszer
Jogtár
Számítógépes szoftver (Integrált ügyviteli rendszer, amely magában foglalja a főkönyvi könyvelés, pénzügy, tárgyi eszköz, bér, készlet analitika területeket)
ÁNYK
Prezentációs eszközök és irodai szoftverek
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