
Munkaszám: 01-45-13-6-005 Államháztartási mérlegképes könyvelő  
 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. 
képzési és vizsgadíjak Államháztartási mérlegképes könyvelő tanfolyam esetében 2019. január 1-től 
(A vizsgadíjak összege évente az infláció mértékével, illetve a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 

szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján a minimálbér 
emelkedésével arányosan változhat.) 

 
Felmentés nélkül 320 

órában 
összeg esedékesség: 

Jelentkezési díj 5.000,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra 

Teljes tandíj 169.000,-Ft 13 részletben fizethető (13 x 13.000 Ft) 

Képzési díj összesen  174.000,-Ft 

7 db modulzáró vizsga 8.500,-Ft/db 
tanfolyam menete alatt, egyes vizsgákra való 
jelentkezéskor 

Szakmai vizsga 70.000,-Ft 
vizsgajelentkezéskor, tanfolyam végén egy 

összegben 

Vizsgadíj összesen: 129.500,- Ft 

Teljes díj:  303.500 ,- Ft 

Jog felmentéssel 290 
órában 

összeg esedékesség: 

Jelentkezési díj 5.000,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra 

Felmentési eljárási díj jog 
modulból 

3.000,- Ft első részlettel kerül kiszámlázásra 

Jog felmentéses tandíj 153.160,-Ft 12 részletben fizethető (11x12.765 Ft + 1x12.745 Ft) 

Képzési díj összesen  161.160,-Ft 

6 db modulzáró vizsga 8.500,-Ft/db 
tanfolyam menete alatt, egyes vizsgákra való 
jelentkezéskor 

Szakmai vizsga 70.000,-Ft 
vizsgajelentkezéskor, tanfolyam végén egy 

összegben 

Vizsgadíj összesen: 121.000,- Ft 

Teljes díj: 282.160 ,- Ft 

Adó felmentéssel 270 
órában 

összeg esedékesség: 

Jelentkezési díj 5.000,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra 

Felmentési eljárási díj jog 
modulból 

3.000,- Ft első részlettel kerül kiszámlázásra 

Adó felmentéses tandíj 142.600,-Ft 12 részletben fizethető (11x11.885 Ft + 1x11.865 Ft) 

Képzési díj összesen: 150.600,- Ft  

6 db modulzáró vizsga 8.500,-Ft/db 
tanfolyam menete alatt, egyes vizsgákra való 
jelentkezéskor 

 

Szakmai vizsga 70.000,-Ft 
vizsgajelentkezéskor, tanfolyam végén egy 

összegben 
 

Vizsgadíj összesen: 121.000,- Ft  

Teljes díj: 271.600 ,- Ft  
Jog, pénzügy felmentéssel 

255 órában 
összeg esedékesség: 

 

Jelentkezési díj 5.000,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra  

Felmentési eljárási díj jog 
modulból 

6.000,- Ft első részlettel kerül kiszámlázásra  

Jog és pénzügy felmentéses 
tandíj 

134.670,-Ft 11 részletben fizethető (10x12.245 Ft + 1x12.220 Ft)  

Képzési díj összesen: 145.670,- Ft  

5 db modulzáró vizsga 8.500,-Ft/db 
tanfolyam menete alatt, egyes vizsgákra való 

jelentkezéskor 
 

Szakmai vizsga 70.000,-Ft 
vizsgajelentkezéskor, tanfolyam végén egy 

összegben 
 

Vizsgadíj összesen: 112.500,- Ft  



Teljes díj: 258.170 ,- Ft  
Jog, pénzügy és adózás 
felmentéssel 205 órában 

összeg esedékesség: 
 

Jelentkezési díj 5.000,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra  

Felmentési eljárási díj jog 
modulból 

9.000,- Ft első részlettel kerül kiszámlázásra  

Jog, pénzügy és adózás 
felmentéses tandíj 

108.260,-Ft 9 részletben fizethető (8x12.030 Ft + 1x12.020 Ft)  

Képzési díj összesen: 122.260,- Ft  

4 db modulzáró vizsga 8.500,-Ft/db 
tanfolyam menete alatt, egyes vizsgákra való 

jelentkezéskor  

Szakmai vizsga 70.000,-Ft 
vizsgajelentkezéskor, tanfolyam végén egy 

összegben 
 

Vizsgadíj összesen: 104.000,- Ft  

Teljes díj: 226.260 ,- Ft  

 
Maximális csoportlétszám: 40 fő. 
 
A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk, az aktuális csoport betelte esetén a jelentkezőket 
várólistára tesszük, és tájékoztatjuk őket a következő csoport indulásáról. 
 
 

További felvilágosítás:   Kremser Jánosné          06-62/542-500                       szeged@mkvkok.hu 

mailto:szeged@mkvkok.hu

