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Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. , Tel.: 52/508-300 

Ny.sz.: E-00087/2014 

 

 

Tisztelt Hallgatónk/ Volt Hallgatónk! 

Tájékoztatom, hogy a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben (25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által 

módosított) meghatározott Vállalkozási mérlegképes könyvelő OKJ 55 344 07 képzés szakmai és 

vizsgaszervezési szabályzata szerint: 

 

A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. 

(XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon pénzügy 

és számvitel alapszakon, valamint számvitel mesterszakon, továbbá gazdasági szakképzés 

közgazdásztanár szakképzettség pénzügy és számvitel szakirányon felsőoktatási intézményben az 

oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő 

modulzáró vizsgák gyakorlati, szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól:  

10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban,  

10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása,  

10775-16 Adózási feladatok ellátása,  

10808-16 Számviteli feladatok a gyakorlatban,  

11886-16. Számviteli szervezési feladatok gyakorlata,  

10789-12 Elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása, 

10809-12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban. 

 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok/vizsgafeladat 

részek alóli felmentés feltételei:  

A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. 

(XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon pénzügy 

és számvitel alapszakon, valamint számvitel mesterszakon, továbbá gazdasági szakképzés 

közgazdásztanár szakképzettség pénzügy és számvitel szakirányon felsőoktatási intézményben az 

oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a komplex 

szakmai vizsga összes vizsgatevékenysége alól. 

 

Vizsga felmentés és eljárási díj összesen: 52.000 Ft 

Bizonyítvány átadásának időpontja: előreláthatólag 2018. január eleje 

Jelentkezési határidő: 2017. november 6. 

 

Jelentkezni személyesen vagy e-mailben, a mellékelt jelentkezési lap, felmentési kérelem, 

diplomamásolat (nyelvvizsga hiányában igazolás) befizetést igazoló csekk, vagy átutalást 

igazoló másolatok leadásával lehet. A Debreceni Egyetem számlaszáma: Magyar Államkincstár 

10034002-00282871 Átutalás esetén a közlemény rovatban tüntesse fel az alábbiakat: Mérlegképes 

könyvelő vizsga + név. Csekket a Szakképzési Intézetben lehet kérni. Akik decemberben 

államvizsgáznak, azoknak november 6-ig a jelentkezési lapot, a felmentési kérelmet és a 

befizetést igazoló csekk, vagy átutalás másolatát kell visszaküldeni. Akiknek esetleg nem 

sikerül az államvizsgája, azoknak a befizetett felmentési díjat visszautaljuk. 

 

További információ és jelentkezés: Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodási Szak- és 

Felnőttképzési Intézet 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. Főépület 2. emelet 209. iroda, Tel: 

52/508-300, Fax: 52/418-091, Email: gyorib@agr.unideb.hu 
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Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. , Tel.: 52/508-300 

Ny.sz.: E-00087/2014 

 

 

JELENTKEZÉSI LAP KOMPLEX SZAKMAI VIZSGÁRA  

 

Név: ...............................................................................................................................................  

 

Születési név:  ...............................................................................................................................  

 

Születési hely, idő: ........................................................................................................................  

 

Állampolgárság: …. ......................................................................................................................  

 

Anyja neve: ...................................................................................................................................  

 

Lakcím: .........................................................................................................................................  

 

Adóazonosító jel: ..........................................................................................................................  

 

Telefonszám: .................................................................................................................................  

 

E-mail cím: ....................................................................................................................................  

 

A szakképesítés-ráépülés OKJ azonosító száma: 55 344 07 

A szakképesítés-ráépülés OKJ szerinti megnevezése: Vállalkozási mérlegképes könyvelő E-

000087/2014/A001 

A komplex szakmai vizsgára felkészítő intézmény: - 

A komplex szakmai vizsgát szervező intézmény: Debreceni Egyetem 4032 Debrecen, Egyetem tér 

1. E-000087/2014 

A képzés formája: iskola rendszerű, iskolarendszeren kívüli, képzésben nem vett részt 

Komplex szakmai vizsga várható időpontja: 2017. december 

Szak megnevezése: .......................................................................................................................  

Záróvizsga időpontja: ....................................................................................................................  

Neptun kód: ...................................................................................................................................  

  

 

vizsgázó 

(olvasható név, aláírás) 

  

 

vizsgaszervező 

(olvasható név, aláírás) 

  P. H.  

  

Záradék (vizsgaszervező tölti ki) 

A vizsgázó a fent megjelölt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott 

vizsgára bocsátáshoz szükséges feltételekkel rendelkezik, az azokat igazoló dokumentumokat  

…………………..-ig bemutatta. 

 

 

                                                      

 

      P. H.                   vizsgaszervező 

                             (olvasható név, aláírás) 
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Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. , Tel.: 52/508-300 

Ny.sz.: E-00087/2014 

 

 

 
 

 

 

 

FELMENTÉSI KÉRELEM AZ ELŐZETES TANULMÁNYOK BESZÁMÍTÁSA  

 

ALAPJÁN A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGÁHOZ 

 

(27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított)  

 

 

 

Alulírott ……………………….…. (szül. hely, idő: ……………………….. anyja 

neve: ………………..…………) kérvényezem, hogy a 27/2012. (VIII. 27.) NGM 

rendelet (25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) és a végzettségemet 

igazoló mellékelt dokumentumok alapján a Vállalkozási mérlegképes könyvelő OKJ 

55 344 07 szakképesítés-ráépülés valamennyi modulzáró vizsgája és a komplex 

szakmai vizsga összes vizsgatevékenysége alól felmenteni szíveskedjenek. 

 

Dátum: Debrecen, …………………………. 

 

      ……….……………………….. 

                     Kérelmező neve, aláírása 

 

 

 

 

 
 

 

 


