
 
 
 
 
 
 
 
Kedves Végzett Hallgató! 
 
 
Végzett pénzügy-számvitel alapszakos, vagy számvitel mesterszakos hallgatók figyelmébe 
ajánljuk a teljes felmentéssel megszerezhető vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképe-
sítést: 
 
Mivel a hatályos szabályokra figyelemmel a felsőoktatási tanulmányait követően lehetősége 
nyílik a vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés ráépülés vizsgafelmentési el-
járás útján való megszerzésére, későbbi szakmai munkájának elősegítése érdekében az 
alábbiakban szeretnénk ezzel kapcsolatosan hasznos információkat adni Önnek. 
 
A 289/2005. (XII.22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület üzleti 
képzési ágon, pénzügy és számvitel szakon, valamint számvitel mesterszakon az okle-
vél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkezők felmentést kapnak a szak-
képesítés komplex szakmai vizsgájának összes vizsgatevékenysége alól. 
Aki tehát pénzügy és számvitel alapszakon, vagy számvitel mesterszakon záróvizsgát tesz, 
jelentkezése esetén – minden további vizsga nélkül – ún. felmentési eljárással tudja meg-
szerezni a mérlegképes könyvelő bizonyítványt. 
Ehhez a jelentkezők rendelkezésére bocsátjuk a kitöltendő nyomtatványokat, amelyek kitöl-
tött változatához az oklevél / záróvizsga igazolás (amelyben az oklevél minősítése is szere-
pel) hiteles másolatát kell csatolni. 
 
Mikor ez aktuálissá válik, honlapunkon tud ennek érdekében jelentkezni az alábbi címen: 
 

https://mkvkok.hu/vallalkozasi_merlegkepes_konyvelo_kepzes&mszam=0144131910 
 
A felmentési eljárás díja 2019-ben 70.000 Ft, ami a későbbiekben a vonatkozó jogszabályra 
figyelemmel módosulhat. (Ez év végén nagy változások várhatóak az OKJ-s képzések vo-
natkozásában - bár azt nem tudjuk, hogy a felmentési lehetőségeket fogja-e a változás érin-
teni - biztonságos lenne minden végzett hallgatónak még ez évben élni ezzel a lehetőség-
gel.) 
 
A képesítés megszerzésére a jelentkezési lehetőség folyamatos, a bizonyítvány kézhez-
vétele az eljárás időigényére tekintettel a jelentkezéstől számítottan kb. 2-3 hónap.  
 
A vállalkozási mérlegképes könyvelő bizonyítvány birtokában aztán számos lehetőség meg-
nyílik Ön előtt. 

1. Könyvviteli szolgáltatás nyújtására jogosító igazolványt igényelhet a Pénzügyminisz-
tériumtól. (Erre akkor válik jogosulttá, ha a vállalkozási mérlegképes könyvelői bizo-
nyítványának keltét követően 3 éves pénzügyi, számviteli, vagy ellenőrzési szakmai 
gyakorlatot szerez). Az igazolvánnyal lehetősége lesz bármely szervezetnél – kivéve 
az IFRS szerint könyvelő szervezeteket – a számviteli terület irányítására, az éves 
beszámoló aláírására. 

2. Jelentkezhet az igazán piacképes képesítést nyújtó IFRS mérlegképes könyvelő tan-
folyamra. 

https://mkvkok.hu/vallalkozasi_merlegkepes_konyvelo_kepzes&mszam=0144131910


 
3. Amennyiben vállalkozási mérlegképes könyvelő végzettség birtokában államháztar-

tási szakos mérlegképes könyvelő szakképesítés megszerzésére irányuló tanfo-
lyamra jelentkezik, a hatályos szakmai és vizsgakövetelmények alapján három mo-
dulzáró vizsga (a jogi feladatok a gyakorlatban, a pénzügyi feladatok ellátása, vala-
mint az adózási feladatok ellátása modulokhoz tartozó modulzáró vizsga) teljesítése 
alól kap felmentést. 

4. Amennyiben adótanácsadó szakképesítés megszerzésére irányuló tanfolyamra je-
lentkezik, akkor a számviteli feladatok ellátása szakmai modulhoz tartozó modulzáró 
vizsga teljesítése alól kap felmentést. 

5. Felvételét kérheti a könyvvizsgáló-asszisztens képzésbe. 
6. A bizonyítvány megszerzése után 1 éves szakmai gyakorlatot követően felvételét 

kérheti az okleveles könyvvizsgálói képzésre. 
 
Reméljük, a fentiekre figyelemmel - az eredményes felsőoktatási tanulmányait köve-
tően - Oktatási Központunk is segítheti majd pályájának elindítását, illetve mind jobb 
szakmai érvényesülését! 

 


