Vállalkozási mérlegképes könyvelő

- ráépülés

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 344 07
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Szakmai előképzettség:
a) korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés, továbbá regisztrált mérlegképes könyvelő, vagy
b) felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) iskolai végzettség esetében, – amennyiben nem közgazdasági felsőoktatásban szerzett végzettség – legalább két legalább két év pénzügyi, vagy számviteli területen szerzett (igazolt) gyakorlat, vagy
i) az 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző, vagy 54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző, vagy
54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) szakképesítés.
Elméleti képzési idő aránya: 60 % . Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %
A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: Könyvelő, Kontroller, belső ellenőr
Modulok:
10773-12
10809-12
10774-12
10775-12
10808-12
10788-12
10789-12

Jogi feladatok a gyakorlatban
Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban
Pénzügyi feladatok ellátása
Adózási feladatok ellátása
Számviteli feladatok a gyakorlatban
Számviteli szervezési feladatok ellátása
Elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása

szóbeli
szóbeli
írásbeli
gyakorlati
írásbeli
írásbeli
gyakorlati

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
Gyakorlati vizsgatevékenység

Az elemzési-ellenőrzési- és adózási ismeretek gyakorlati feladatok
Az elemzési-ellenőrzési- és adózási ismeretek gyakorlati feladatai a kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
A központi gyakorlati vizsgatevékenység során kiemelten az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat kell elvégezni:
Elemzési-ellenőrzési gyakorlati feladatok: a vállalkozási tevékenység értékelése, különösen a beszámoló elemzése, valamint a
rendelkezésre álló erőforrások hasznosításának vizsgálata. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése.
Az ellenőrzési munka megszervezése, az ellenőrzési bizonyítékok felhasználása, az ellenőrzés végrehajtása és dokumentálása
központi gyakorlati feladatlap alapján.
Adózási gyakorlati feladatok: az adójogszabályok gyakorlati alkalmazása. Az adóelőleg számítása, adószámítási feladatok
adónemenként. Az adóalap és a fizetendő adó megállapítása, adóbevallás összeállítása központi gyakorlati feladatlap alapján
A vizsgafeladat időtartama: 270 perc (150 perc + 120 perc)

Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Számviteli feladatok
A számviteli feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja, kiemelten az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat:a számviteli törvény gyakorlati alkalmazása. A gazdasági események könyvelése a főkönyvi számlákon. Az elszámolások bizonylati rendje, az analitikus nyilvántartás követelményei. Az év
végi zárlati feladatok végrehajtása. A beszámolók összeállítása. Sajátos számviteli esetek elszámolása a gyakorlatban.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Számviteli- és elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása
A tételsor a számviteli feladatok ellátásához, és az elemzési - ellenőrzési feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei alóli felmentési feltételek:
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 szakon, valamint számvitel mesterszakon, továbbá gazdasági szakképzés közgazdásztanár szakképzettség pénzügy és számvitel szakirányon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a komplex szakmai vizsga öszszes vizsgatevékenysége alól.
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