
Felmentés nélkül 280 órában: összeg: esedékesség:

jelentkezési díj: 5.000,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

 teljes tandíj: 196.000,-Ft 8 részletben is fizethető (8 x 24.500,- Ft)

Képzési díj összesen:                              

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

szakmai vizsga 65.000,-Ft vizsgajelentkezéskor, tanfolyam végén egy összegben

Vizsgadíj összesen:

Teljes díj:

Számvitel felmentéssel 220 órában: összeg: esedékesség:

jelentkezési díj: 5.000,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

felmentési eljárási díj számvitel modulból: 3.000,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

számvitel felmentéses tandíj: 154.000,-Ft 8 részletben is fizethető (8 x 19.250,- Ft)

Képzési díj összesen:                              

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

szakmai vizsga 65.000,-Ft vizsgajelentkezéskor, tanfolyam végén egy összegben

Vizsgadíj összesen:

Teljes díj:

Jog felmentéssel 250 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: 175.000,-Ft 8 részletben is fizethető (8 x 21.875,- Ft)

Képzési díj összesen:                               

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

szakmai vizsga 65.000,-Ft vizsgajelentkezéskor, tanfolyam végén egy összegben

Vizsgadíj összesen:

Teljes díj:

Számvitel és Jog  felmentéssel 190 órában: összeg: esedékesség:

jelentkezési díj: 5.000,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

felmentési eljárási díj számvitel és jog modulból: 6.000,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

számvitel és jog felmentéses tandíj: 133.000,-Ft 8 részletben is fizethető (8 x 16.625,- Ft)

Képzési díj összesen:                              

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

szakmai vizsga 65.000,-Ft vizsgajelentkezéskor, tanfolyam végén egy összegben

Vizsgadíj összesen:

Teljes díj:

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.                                                                                 

2019. évi képzési és vizsgadíjak adótanácsadó tanfolyam esetében                                                                                                   
(A vizsgadíj összege évente az infláció mértékével, illetve a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

alapján a minimálbér emelkedésével arányosan változhat. )

251.500,-Ft

201.000,-Ft

124.500,- Ft

325.500,-Ft

162.000,-Ft

116.000,- Ft

278.000,-Ft

183.000,- Ft

116.000,- Ft

299.000,-Ft

144.000,- Ft

107.500,-Ft


