
Felmentés nélkül teljes óraszámban               510 

óra
összeg: esedékesség:

jelentkezési díj: 5.000,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

 teljes tandíj: 298.000,-Ft 10 havi Kamatmentes részletben is fizethető (10 x 29.800,- Ft)

7 db tudásmérés ( régi nevén modulzáró vizsga ) 10.000,- Ft/db tanfolyam menete alatt, egyes tudásmérésre való jelentkezéskor 

Teljes képzési díj összesen:

Ha közgazdász diplomával vagy záróvizsgával 

rendelkezik 370 óra
összeg: esedékesség:

jelentkezési díj: 5.000,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

teljes tandíj: 245.000.-Ft 10 havi Kamatmentes részletben is fizethető (10 x 24.500,- Ft)

4 db tudásmérés ( régi nevén modulzáró vizsga ) 10.000.-Ft/db tanfolyam menete alatt, egyes tudásmérésre való jelentkezéskor 

felmentési díj Gazdasági és jogi alapismeretekből 3.000,- Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

felmentési díj Vállalkozások pénzügyeiből 3.000,- Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

felmentési díj Könyvviteli ismeretekből 3.000,- Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

Teljes képzési díj:
Ha pénzügyi-számviteli ügyintéző végzettséggel 

rendelkezik 330 óra
összeg: esedékesség:

jelentkezési díj: 5.000,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

teljes tandíj: 218.460.-Ft 10 havi Kamatmentes részletben is fizethető (10 x 21.846,- Ft)

3 db tudásmérés ( régi nevén modulzáró vizsga ) 10.000.-Ft/db tanfolyam menete alatt, egyes tudásmérésre való jelentkezéskor 

felmentési díj Gazdasági és jogi alapismeretekből 3.000,- Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

felmentési díj Vállalkozások pénzügyeiből 3.000,- Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

felmentési díj Könyvviteli ismeretekből 3.000,- Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

felmentési díj Számvitel és adózás digitális környezetben 3.000,- Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

Teljes képzési díj:
Ha adótanácsadó végzettséggel rendelkezik 290 

óra
összeg: esedékesség:

jelentkezési díj: 5.000,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

teljes tandíj: 191.980.-Ft 10 havi Kamatmentes részletben is fizethető (10 x19.198,- Ft)

3 db tudásmérés ( régi nevén modulzáró vizsga ) 10.000.-Ft/db tanfolyam menete alatt, egyes tudásmérésre való jelentkezéskor 

felmentési díj Gazdasági és jogi alapismeretekből 3.000,- Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

felmentési díj Vállalkozások pénzügyeiből 3.000,- Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

felmentési díj Könyvviteli ismeretekből 3.000,- Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

felmentési díj Adózási ismeretekből 3.000,- Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

Teljes képzési díj:

Ha 2017-ben,vagy azt követően 

megkezdett,pénzügy-számvitel alapszakos,vagy 

számvitel mesterszakos diplomával vagy 

záróvizsga igazolással rendelkezik 40 óra

összeg: esedékesség:

jelentkezési díj: 5.000,-Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

teljes tandíj: 26.480.-Ft egy összegben fizetendő

1 db tudásmérés ( régi nevén modulzáró vizsga ) 10.000.-Ft/db tanfolyam menete alatt, egyes tudásmérésre való jelentkezéskor 

felmentési díj Gazdasági és jogi alapismeretekből 3.000,- Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

felmentési díj Vállalkozások pénzügyeiből 3.000,- Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

felmentési díj Könyvviteli ismeretekből 3.000,- Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

felmentési díj Adózási ismeretekből 3.000,- Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

felmentési díj pénzügyi számvitelből 3.000,- Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

felmentési díj pénzügyi kimutatások 

összeállítása,elemzése,ellenőrzéséből
3.000,- Ft első részlettel kerül kiszámlázásra

Teljes képzési díj:

265.460,-Ft

238.980,-Ft

59.480,-Ft

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.                                                                                 

2022. évi képzési díjak Vállalkozási mérlegképes könyvelő tanfolyam esetében                                                                                                   

373.000,-Ft

299.000,-Ft


