
3. SZÁMÚ MELLÉKLET 
Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz 

 
 

A TANULMÁNYOK ELISMERÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ OKLEVELES 
KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAMBAN  

 
[„Kkt. 95. § (1) A szakképzést folytató szervezetben (intézményben), a felsőoktatási intézményben folytatott 
tanulmányokat az okleveles könyvvizsgálói képzési programban előírt – megegyező tartalmú – követelmények 
(modulok vagy azokon belül egyes résztanulmányok) teljesítéseként el lehet ismerni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti elismerést kérelmezni kell. Az elismerés tekintetében – az OKKT egyetértésével – a 
kamara oktatási bizottsága jár el. Az elismerésre vonatkozóan külön jogszabály további előírásokat is 
megállapíthat.”] 
 

A) Hatály 
 
1. A jelen melléklet (a továbbiakban: Melléklet) a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Okleveles könyvvizsgálói 
szakképzési és vizsgaszabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) részét képezi. 
 

B) A modulok vagy résztanulmányok teljesítéseként elismerhető tanulmányok értelmezése 
 
2. Az okleveles könyvvizsgálói képzési rendszerben résztvevő személy a Kkt. 93. §-ában előírt 
vizsgakövetelmény(ek)nek felsőfokú oktatási intézményben, szakképzést folytató szervezetben (intézményben) 
folytatott tanulmányainak elismertetésével is eleget tehet. 
 
3. Elismerhető tanulmány az állam által elismert hazai felsőfokú oktatási intézményben, szakképzést folytató 
szervezetben (intézményben) (a továbbiakban együttesen: intézmény), a felsőoktatás keretében egymásra épülő, 
felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzési ciklusokban (mesterképzés, doktori képzés), továbbá az egységes 
osztatlan képzésben és a szakirányú továbbképzésben vagy a Szabályzat 2. számú mellékletének megfelelően 
azzal egyenértékű képzésben: 

   
a) a Kkt. 90. §-ában meghatározott képzési modul (tantárgy) tartalmi követelményeivel egyenértékű, a 

képzés tanítási terve szerint önálló tantárgy teljes anyagának vizsgával (érdemjegy megállapítással) 
és/vagy kredit pont érték megszerzésével történő, az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzata szerint 
dokumentált befejezése (a továbbiakban: befejezett tanulmány), vagy  

b) a Kkt. 90. §-ában meghatározott képzési modul (tantárgy) tartalmi követelményeivel egyenértékű, a 
képzés tanítási terve szerint önálló tantárgynak az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzata szerint 
értékelt és dokumentált bármely eleme, amely önmagában nem tekinthető a képzési modul programján 
belül befejezett tanulmánynak, de tudás és készségek tekintetében lefedi a tanulmányi modul 
programjának önállóan értékelhető részét (a továbbiakban: önállóan értékelhető tanulmányi elem). 

 
4. A befejezett tanulmány és az önállóan értékelhető tanulmányi elem elismerése akkor kérelmezhető, ha az 
elismerni kért tanulmányok teljesítését igazoló, az illetékes intézmény által kiállított oklevél megszerzése, vagy 
oklevél hiányában az elismerni kért tanulmányok illetékes intézmény által igazolt teljesítése és az okleveles 
könyvvizsgálói képzési rendszerbe történő felvételre való jelentkezés között eltelt idő nem hosszabb 5 naptári 
évnél. A naptári évek számát az elismerni kért tanulmány teljesítését igazoló oklevél kiállításának időpontja, 
vagy oklevél hiányában az elismerni kért tanulmány befejezésének a leckekönyvben vagy annak megfelelő 
okiratban történő igazolását követő naptári év első napjától kell számítani. 
 
5. Időkorlát nélkül kérelmezhető a befejezett tanulmány elismerése abban az esetben, ha az elismerés alapjául 
szolgáló oklevél a Szabályzat 2. számú melléklete 9-11. pontjainak megfelelően az okleveles könyvvizsgálói 
képesítéssel egyenértékű, külföldön szerzett, vagy a Magyar Köztársaság területén működő külföldi 
intézményben szerzett oklevél. 
 

 
C) Az eljárási és felelősségi szabályok 

 
6. Az elismerési eljárás kamarai hatósági eljárás [Kkt. 5. § i) pont], melyre a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni 
a Kkt-ben, a kamara alapszabályában és a Szabályzat B) fejezetében foglaltak figyelembevételével. 
 



7. Az elismerési eljárás lefolytatása a kamara oktatási bizottságának (a továbbiakban: oktatási bizottság) 
hatáskörébe tartozik. Az eljárás lefolytatásában az oktatási bizottság együttműködik az Okleveles 
Könyvvizsgálókat Képesítő Testülettel (a továbbiakban: OKKT) és a főtitkári hivatallal (a továbbiakban: 
hivatal).  
 
 

D) Az eljárás megindítása 
 
8. Az oktatási bizottság a résztanulmány(ok) elismerésére irányuló eljárást akkor indítja meg, ha a kérelmező azt 
az okleveles könyvvizsgálói képzési programba történő felvételi kérelmével egyidejűleg vagy azt követően, de 
az okleveles képzési program keretében az adott résztanulmány megkezdését megelőzően legalább 3 hónappal 
korábban - az oktatási bizottság által kidolgozott és a kamara honlapjáról letölthető -  „Kérelem a 
résztanulmány(ok) elismerésére” űrlapon (a továbbiakban: kérelem) kéri. A kérelmet a kamara oktatási 
bizottságához címezve a főtitkári hivatalhoz kell benyújtani. 
 
9. A kérelemben fel kell tüntetni annak az intézménynek az adott állam jogszabályai szerinti hivatalos 
megnevezését, székhelyének postai és elektronikus levelezési címét, továbbá az intézmény azon tagozatának, 
karának, szakának megnevezését, postai és elektronikus levelezési címét, ahol a kérelmező a tanulmányait 
folytatta.  
 
10. A kérelemhez mellékelni kell a 9. pont szerint megnevezett intézmény által igazolt alábbi dokumentációkat: 
 

a) a tanulmányi és vizsgaszabályzatban szereplő tanítási tervét annak a karnak, szaknak, tagozatnak, 
amikor és amelyen tanulmányait a kérelmező folytatta, 

b) az(oka)t a tantárgyi programo(ka)t, amely tantárgy(ak)ból a kérelmező vizsgát tett, és amely 
tantárgy(ak)ból a tanulmány(ok) elismerését kéri, 

c) azt a leckekönyvet vagy annak hiteles másolatát, amely hitelt érdemlően igazolja az elismerni kért 
tanulmány képzési programjának megfelelő ismeretanyagot tartalmazó osztályozott vizsga letételének, 
illetőleg kredit érték szerzésének időpontját és eredményét, 

d) a gyakorlati időt, a gyakorlat helyét, a gyakorlat programját, a teljesítés igazolását, ha a tantárgyi 
program azt kötelezően előírja, 

e) amennyiben a kérelmező külföldi intézményben végzett tanulmányai elismerését kérelmezi, az a)-d) 
pontokban megjelölt iratok magyar nyelvű hiteles fordítását. 

 
11. Hiteles fordításnak minősül az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, a magyar külképviseleti szerv 
vagy a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás. 
 
12. Hiteles másolatnak minősül a jogszabály által hitelesnek minősített másolat, továbbá az eljáró hatóság által 
az eredeti okiratról készített és hitelesített másolat. 
 
13. Nem szükséges a kérelemhez mellékelni a 10. pontban foglaltakat abban az esetben, amennyiben az 
elismerés alapjául szolgáló oklevél a Szabályzat 2. számú melléklete 9-11. pontjainak megfelelően az okleveles 
könyvvizsgálói képesítéssel egyenértékű, külföldön, vagy a Magyar Köztársaság területén működő külföldi 
intézményben szerzett oklevél. 
 
14. A kérelmező a tanulmányok elismerésére irányuló kérelmében hozzájárul ahhoz, hogy a kamara oktatási 
bizottsága a kérelemhez mellékelt dokumentációkat kiállító és/vagy azokat hitelesítő intézményt, annak illetékes 
szervét az eljárás során megkeresse. 
 
 
 

E) A kérelem elbírálása 
 
15. Az oktatási bizottság elutasítja a kérelmet, ha az nem felel meg sem a 4., sem az 5. pontokban foglalt 
követelményeknek. 
 
16. A kérelemben szereplő tanulmányok elismerése – a kérelmező által benyújtott tantárgyi program és 
vizsgarend alapján – a kredit megadásának (az osztályzat megállapításának) alapjául szolgáló ismeretek és az 
okleveles könyvvizsgálói képzés tantárgyi programjának és vizsgarendjének összevetésével történik. 
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17. A kérelmező a résztanulmányok elismerésére irányuló kérelmének benyújtásakor írásban kérheti az elismerni 
kért résztanulmány(ok) körébe tartozó ismereteinek – az oktatási bizottság által felkért kamarai vizsgabizottság 
által írásban és/vagy szóban történő – ellenőrzését. Az oktatási bizottság a kérelem teljesítését csak akkor 
tagadhatja meg, ha a kérelmező az eljárással kapcsolatos költségek megtérítését nem vállalja. A résztanulmányok 
ilyen módon történő ellenőrzésének lehetőségére a kérelmező figyelmét – a kérelem átvételekor – fel kell hívni. 
 
18. A 17. pont szerinti vizsgát az arra vonatkozó kérelem kamarához történő beérkezését követő 30 napon belül, 
de legkésőbb az okleveles könyvvizsgálói képzés vizsgarendje szerint soron következő vizsga napján kell 
lefolytatni. 
 
19. Az oktatási bizottság – az eljárás felfüggesztésével – megkeresést intézhet a kérelem kötelező mellékleteit 
szolgáltató vagy hitelesítő intézményhez, ha a kérelmező által benyújtott okiratok valódiságának ellenőrzése azt 
indokolttá teszi. 
 
20. A befejezett tanulmányok elismerése a kérelmező által igazolt kredit, illetőleg vizsgaeredmény elfogadásával 
történik. El kell ismerni a leckekönyvben igazolt kreditet, illetőleg osztályzatot, ha a kredittel vagy az 
osztályozott vizsgaeredménnyel igazolt tanulmány(ok) programja és azzal összevetett, a Kkt. 90. §-ában 
nevesített modul(ok) programja alapján megkövetelt ismeretek legalább nyolcvan százalékban megegyeznek. 
 
21. A befejezett tanulmány, vagy az önállóan értékelhető tanulmányi elem elfogadásáról az oktatási bizottság 
írásban határoz. Az oktatási bizottság az ismeretanyagok összevetéséhez, határozata megalapozásához 
szakértőket kérhet fel, akik véleményüket írásban összegezik az oktatási bizottság részére.  
 
22. Ha a kérelemben foglaltak, illetőleg a hozzá mellékelt dokumentációk és az oktatási bizottság közbenső 
eljárásai nem nyújtanak elfogadható bizonyosságot a kérelem teljesítéséhez, a tényállás tisztázása céljából az 
oktatási bizottság - közbenső határozattal - elrendelheti a kérelmező ismereteinek a kamara vizsgabizottsága által 
történő ellenőrzését. Az azzal kapcsolatos költségek a kérelmezőre nem háríthatók át. 
 
23. A 22. pont szerinti vizsgát a közbenső határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a 
vizsgarend szerint soron következő vizsganapon kell lefolytatni. 
 
24. A kredittel (osztályzattal) elismert tanulmányi teljesítmény elfogadását - ha annak törvényben, a kamara 
alapszabályában és e Szabályzatban foglaltak szerint a feltételei fennállnak – nem lehet függővé tenni attól, hogy 
a kérelmező melyik felsőoktatási intézményben folytatta a tanulmányokat. 
 
25. Ha az oktatási bizottság a kérelmet azért utasítja el, mert e Szabályzat 20. pontjában meghatározott 
követelmény nem teljesül, az elutasító határozatban fel kell hívni a kérelmező figyelmét arra, hogy írásban 
kérheti a kamara vizsgabizottsága előtt történő szóbeli és/vagy írásbeli meghallgatását résztanulmányának 
értékelése céljából. Tájékoztatni kell a kérelmezőt arról is, hogy a kért eljárás a Kkt. 5. §-ának i) pontja alapján 
kamarai hatósági eljárásnak minősül, és az oktatási bizottság a kérelemnek akkor köteles eleget tenni, ha a 
kérelmező vállalja az eljárással lefolytatatásával kapcsolatos, a Kkt. 9. §-ának (2) bekezdésben meghatározott díj 
megfizetését. 
 
26. A 16-25. pontokban foglaltaktól eltérően, amennyiben az elismerés alapjául szolgáló oklevél a Szabályzat 2. 
számú melléklete 9-11. pontjainak megfelelően az okleveles könyvvizsgálói képesítéssel egyenértékű külföldön 
szerzett, vagy a Magyar Köztársaság területén működő külföldi intézményben szerzett oklevél, a befejezett 
tanulmányokat automatikusan el kell ismerni a Szervezeti és vezetési ismeretek modul, a Közgazdaságtan és 
pénzügyek modul, a Számvitel nemzetközi szabályozása részmodul, a Számvitel-szervezés modul és a 
Könyvvizsgálati standardok részmodul esetében. 
 
27. A tanulmányok elismerése megfelelően csökkenti a Kkt. 89. §-ának (1) bekezdésében  meghatározott 
tanulmányi időt. 
 
28. A tanulmányok elismertetése nem eredményezheti azt, hogy a kérelmező a Kkt. 90. §-ában meghatározott 
valamennyi képzési modul (részmodul) esetében felsőfokú oktatási intézményben, szakképzést folytató 
szervezetben (intézményben) folytatott tanulmányainak elismertetésével tesz eleget a Kkt. 93. §-ában előírt 
vizsgakövetelmény(ek)nek. Különösen nem lehetséges eleget tenni – a Kkt. 93. §-ában előírt 
vizsgakövetelménynek – tanulmányok elismertetésével a Könyvvizsgálat magyar sajátosságai részmodul 
esetében. 
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