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VÁLLALKOZÓI MÉRLEGKÉPES 
KÖNYVELŐ KÉPZÉS 
OKJ 55 344 07 0000 00 00 

Oktató: 

 

Ajánló: 

Maximum 10 fős kiscsoportos távoktatás, heti egy nap vagy két  

délután 7 tanórában. Exkluzív tanterem, lényegre törő, 

gyakorlatias, vizsgacentrikus felkészítés 455 tanórában, melyből 

személyes konzultáció 182 tanóra, valamint e-mail-ben 

megküldött tananyag és gyakorlópéldák. 

 

Témakörök: 

Honlapunkon részletesen kifejtve! 

 

Időpontok:   

 

    Hétfő délelőtt (8:00-14:00) kezdés: 2016. október 10. 8 óra 
   

    Szombat délelőtt (8:30-14:15) kezdés: 2016. október 08. 8:30 
 
Záróvizsga: 2017. június;  
 
Hatósági engedély: Könyvelősuli Bt.; E-001005/2015/A002  

 

JELENTKEZÉS             „Mérlegképes könyvelő”               2016. ŐSZ 

System Media Kft. ▪ Tel: 06-1-787-75-70 ▪ Fax: 06-1-788-26-65  

▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web: systemmedia.hu ▪  

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

 
Leánykori név:  .............................................................................  

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

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

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

 
Levelezési cím:  ............................................................................  

 
Számlafizető neve, címe:  .................................................................  

 
Telefon: …………………………..………………. E-mail: ………….………………………….……………  
 
 

Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A részvételi díjat a választott ütemben a 

tanfolyam indulásakor kell fizetni. 

A jelentkezési lap elküldésével a jelentkező kötelezi magát arra, hogy a jelentkezés 
elfogadása esetén adatait a Könyvelősuli Bt. részére továbbítjuk. A jelentkezéseket érkezési 
sorrendben tudjuk teljesíteni. A képzés előtt az iskola felveszi a kapcsolatot a 
jelentkezőkkel. Lemondást csak írásban fogadunk el a képzést megelőző 3. munkanapig. 

 
Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási tájékoztatójukat.  
A jelentkezési feltételeket elfogadom: 

 
 
Kelt: 2016. .......................    P. H.           ........................................ 

Nemes Róbert 
Könyvelő, oktató  

 

 

Helyszín:  
 

Könyvelősuli Oktatóterme 
1134 Budapest, Tüzér u. 8. 1/6. 

 

 

Tandíj: 

 

 

400 000 Ft.  
 
Egyben fizetve (-10%): 360 000 Ft. 
 
Részletfizetési lehetőség: 
1x50.000,-Ft (Jelentkezéskor) 
1x30.000,-Ft (Induláskor) 
8x40.000,-Ft 
 
 
Vizsgadíj: 120 000 Ft  
Tananyag: 20 000 Ft 
 
 
A képzés időtartama: 

455 tanóra, 182 óra konzultáció 
 
 
Előfeltétel: 
 

 érettségi vizsgával és pénzügyi-
számviteli ügyintézői vagy 
vállalkozási- és bérügyintézői vagy 
pénzügyi termékértékesítői vagy 
képesített könyvelői szakmai 
képesítéssel rendelkezik 
  szakirányú egyetemi vagy főiskolai 

szintű végzettséggel rendelkezik 
 egyetemi vagy főiskolai szintű 

végzettséggel rendelkezik, amely 
mellett 2 év szakmai gyakorlatot 
tud igazolni. 

 
 
Jelentkezés: 
 

▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu  
▪ On-line: systemmedia.hu 
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http://www.systemmedia.hu/

