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A MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ KÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSÉRŐL

A szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők a mérlegképes könyvelő
bizonyítvány megszerzésénél jogszabály által meghatározott felmentési lehetőségekkel
élhetnek.
2013 szeptemberétől változik a képesítés megszerzésének feltételeit meghatározó
jogszabály, így onnantól a felmentési lehetőségek jelentősen eltérnek majd a jelenlegitől.
A tájékoztató célja, hogy összehasonlítva a két szabályozást, a szakirányú felsőfokú iskolai
végzettséggel rendelkező részére megmutassa: a jelenlegi, vagy az ősztől életbe lépő új
rendszer szerint tudja kedvezőbb feltételekkel megszerezni a képesítést.
I. JELENLEGI SZABÁLYOK
A képesítés megszerzésének előfeltétele:
- szakirányú záróvizsga/diploma
Felmentések:
1. Szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel/záróvizsgával rendelkező felmentést
kérhet
jogi ismeretek és gazdasági és vezetési ismeretek tantárgyakból,
2. Ha a szakirányú felsőfokú iskolai végzettséget/záróvizsgát
pénzügy és számvitel alapszakon,
számvitel mesterszakon,
pénzügy mesterszakon
szerezte, akkor felmentést kérhet - a számviteli-elemzési ismeretek kivételével - az
összes tantárgyból.
Képzésben való részvétel:
A képesítés megszerzésének, a vizsgák letételének nem feltétele meghatározott óraszámú
képzésben való részvétel.
II. SZABÁLYOK 2013 SZEPTEMBERÉTŐL
A képesítés megszerzésének előfeltétele:
- a diploma megléte (tehát a záróvizsga már nem lesz elegendő)
Felmentések:
1. szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel/záróvizsgával rendelkező felmentést
kérhet
jogi ismeretek, gazdasági és vezetési ismeretek, valamint pénzügyi ismeretek tantárgyakból
2. Ha a szakirányú felsőfokú iskolai végzettséget/záróvizsgát

pénzügy és számvitel alapszakon,
számvitel mesterszakon,
gazdasági szakképzés közgazdásztanári szakképzettség pénzügy és számvitel
szakirányon
szerezte, akkor felmentést kérhet a mérlegképes könyvelő képzés valamennyi vizsgája alól.
Képzésben való részvétel:
Azokból a tantárgyakból, amelyre nem adható felmentés, kötelező lesz részt venni
meghatározott óraszámú képzésben.
III. Ajánlások
A fenti információk alapján eldönthető, kinek, melyik szabályozás nyújt kedvezőbb
lehetőséget a mérlegképes könyvelő képesítés megszerzésére.
A jelenlegi rendszerben javasoljuk a képesítés megszerzését:
a pénzügy mesterszakon végzetteknek, mert most csak számviteli-elemzési
ismeretekből kell vizsgát tenni,
azoknak, akik még nem rendelkeznek diplomával, de záróvizsgájuk már van, mert
most még a záróvizsga is elég a képesítés megszerzéséhez.
A 2013. szeptemberétől induló új rendszerben javasoljuk a képesítés megszerzését:
A pénzügy és számvitel alapszakon és a számvitel mesterszakon végzetteknek, mert majd
minden tantárgyból felmentést kérhetnek.

A képesítés megszerzésével kapcsolatban felmerülő kérdésekre a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara Oktatási Központ Kft. munkatársai az alábbi telefonszámokon adnak választ:
+36 1 479-9902; +36 1 479-9903
A mérlegképes könyvelő szakképesítés megszerzésére a jelenlegi szabályozás szerint
legkésőbb 2013. augusztus 25-ig lehet jelentkezni a
www.szamviteloktatas.hu oldalon.
2013. szeptember 1-től lehet jelentkezni a fenti honlapon a képesítés megszerzésére az
új rendszer szerint.
Várjuk jelentkezését!

