
Felmentés nélkül teljes óraszámban
(óraszám: 510 óra)

összeg: esedékesség:

jelentkezési díj: 5.000,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

teljes tandíj: 320.000,-Ft 10 havi kamatmentes részletben is fizethető (10 x 32.000,-Ft)

kedvezményes teljes tandíj*: 298.000,-Ft 10 havi kamatmentes részletben is fizethető (9 x 32.000,-Ft, 1 x 10.000,-Ft)

7 db tudásmérés (régi nevén modulzáró vizsga): 10.500,- Ft/db tanfolyam menete alatt, egyes tudásmérésre való jelentkezéskor 

Teljes képzési díj:

Kedvezményes teljes képzési díj:

Ha közgazdász diplomával vagy záróvizsgával rendelkezik
(óraszám: 370 óra)

összeg: esedékesség:

jelentkezési díj: 5.000,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

teljes tandíj: 260.000,-Ft 10 havi kamatmentes részletben is fizethető (10 x 26.000,- Ft)

kedvezményes teljes tandíj*: 245.000,-Ft 10 havi kamatmentes részletben is fizethető (9 x 26.000,-Ft, 1 x 11.000,-Ft)

4 db tudásmérés (régi nevén modulzáró vizsga): 10.500,-Ft/db tanfolyam menete alatt, egyes tudásmérésre való jelentkezéskor 

felmentési díj Gazdasági és jogi alapismeretekből 4.500,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

felmentési díj Vállalkozások pénzügyeiből 4.500,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

felmentési díj Könyvviteli ismeretekből 4.500,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

Teljes képzési díj:

Kedvezményes teljes képzési díj:

Ha pénzügyi-számviteli ügyintéző végzettséggel rendelkezik
(óraszám: 330 óra)

összeg: esedékesség:

jelentkezési díj: 5.000,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

teljes tandíj: 232.000,-Ft 10 havi kamatmentes részletben is fizethető (10 x 23.200,-Ft)

kedvezményes teljes tandíj*: 218.460,-Ft 10 havi kamatmentes részletben is fizethető (9 x 23.200,-Ft, 1 x 9.660,-Ft)

3 db tudásmérés (régi nevén modulzáró vizsga): 10.500,-Ft/db tanfolyam menete alatt, egyes tudásmérésre való jelentkezéskor 

felmentési díj Gazdasági és jogi alapismeretekből 4.500,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

felmentési díj Vállalkozások pénzügyeiből 4.500,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

felmentési díj Könyvviteli ismeretekből 4.500,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

felmentési díj (Számvitel és adózás digitális környezetben) 4.500,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

Teljes képzési díj:

Kedvezményes teljes képzési díj:

Ha adótanácsadó végzettséggel rendelkezik
(óraszám: 290 óra)

összeg: esedékesség:

jelentkezési díj: 5.000,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

teljes tandíj: 204.000,-Ft 10 havi kamatmentes részletben is fizethető (10 x 20.400,-Ft)

kedvezményes teljes tandíj*: 191.980,-Ft 10 havi kamatmentes részletben is fizethető (9 x 20.400,-Ft, 1 x 8.380,-Ft)

3 db tudásmérés (régi nevén modulzáró vizsga): 10.500,- Ft/db tanfolyam menete alatt, egyes tudásmérésre való jelentkezéskor 

felmentési díj Gazdasági és jogi alapismeretekből 4.500,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

felmentési díj Vállalkozások pénzügyeiből 4.500,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

felmentési díj Könyvviteli ismeretekből 4.500,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

felmentési díj Adózási ismeretekből 4.500,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

Teljes képzési díj:

Kedvezményes teljes képzési díj:

Ha 2017-ben, vagy azt követően megkezdett, pénzügy-számvitel 
alapszakos, vagy számvitel mesterszakos diplomával vagy záróvizsga 

igazolással rendelkezik
(óraszám: 40 óra)

összeg: esedékesség:

jelentkezési díj: 5.000,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

teljes tandíj: 28.000,-Ft egy összegben fizetendő

kedvezményes teljes tandíj*: 26.480,-Ft egy összegben fizetendő

1 db tudásmérés (régi nevén modulzáró vizsga): 10.500,-Ft/db tanfolyam menete alatt, egyes tudásmérésre való jelentkezéskor 

felmentési díj Gazdasági és jogi alapismeretekből 4.500,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

felmentési díj Vállalkozások pénzügyeiből 4.500,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

felmentési díj Könyvviteli ismeretekből 4.500,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

felmentési díj Adózási ismeretekből 4.500,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

felmentési díj pénzügyi számvitelből 4.500,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

felmentési díj pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése, ellenőrzéséből 4.500,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

Teljes képzési díj:

Kedvezményes teljes képzési díj:

376.500,- Ft

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.
2023. évi képzési díjak vállalkozási mérlegképes könyvelő  tanfolyam esetében                                                                                                   

272.960,- Ft

305.500,- Ft

246.480,- Ft

68.980,- Ft

398.500,- Ft

320.500,- Ft

286.500,- Ft

258.500,- Ft

70.500,- Ft

*A kedvezményes tandíj 2022.12.31-ig történő jelentkezés esetén érvényes, és más kedvezménnyel nem vonható össze.


