2. SZÁMÚ MELLÉKLET
Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz

A KÜLFÖLDI OKLEVELEK, BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERÉSÉRE
VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI
PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ
[„Kkt. 92. § (1) Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, kérheti felvételét az
okleveles könyvvizsgálói képzési programba az is, aki
a) szakirányú oklevelét külföldön vagy Magyarországon működő külföldi felsőoktatási
intézményben,
b) a 91. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti oklevelét, bizonyítványát külföldön vagy
Magyarországon működő külföldi oktatási intézményben
szerezte.
(2) A külföldi oklevélnek, bizonyítványnak az okleveles könyvvizsgálói képzési programban
történő elismerését kérelmezni kell. Az elismerés tekintetében – az OKKT egyetértésével – a
kamara oktatási bizottsága jár el.
(3) Hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető főiskolai vagy egyetemi végzettségi
szintet tanúsító oklevélként a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló
törvényben meghatározott külföldi oklevél ismerhető el.”]
A) Hatály
1. A jelen 2. számú melléklet (a továbbiakban: Melléklet) szerves részét képezi a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara Okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzatának (a
továbbiakban: Szabályzat).
2. Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, a jelen Melléklet előírásait kell
alkalmazni állampolgárságra való tekintet nélkül azokra a természetes személyekre, akik az
Európai Gazdasági Térség valamely államában vagy annak Magyarországon működő
felsőoktatási intézményében (a továbbiakban együtt: külföldi felsőoktatási intézmény) a
külföldi állam jogszabályai szerint kiállított, felsőfokú szakirányú végzettséget tanúsító
oklevél, illetőleg bizonyítvány (a továbbiakban: oklevél) alapján kérik felvételüket az
okleveles könyvvizsgálói képzési programba.
3. A Melléklet rendelkezései harmadik ország vagy annak Magyarországon működő
felsőoktatási intézményében kiállított - felsőfokú szakirányú végzettséget tanúsító - oklevél,
az okleveles könyvvizsgálói képzési programban továbbtanulási céllal történő elismerésére
akkor alkalmazhatók, ha a Magyar Köztársaság és a harmadik ország polgárának állama
között meglévő ekvivalencia egyezmény azt lehetővé teszi. A viszonosság fennállása
tekintetében, a kamara kezdeményezése alapján, a külpolitikáért felelős miniszter
állásfoglalása az irányadó, amelyet a számviteli szabályozásért felelős miniszterrel
egyetértésben alakít ki. Az állásfoglalás közlése iránti kérelmet a főtitkári hivatal (a
továbbiakban: hivatal) készíti elő és a kamara elnöke kiadmányozza.

B) Általános szabályok
4. Az elismerési eljárás a külföldi oklevelet egy olyan szűkebb körű jogi hatállyal ruházza fel,
mely megalapozza az okleveles könyvvizsgálói képzési programban a Kkt. 91. §-a (2)
bekezdésének a) pontjában felvételi követelményként előírt oklevéllel való egyenértékűséget.
5. A külföldi felsőoktatási intézményben szerzett oklevél elismerése az intézmény jogállása,
az oklevél jogi hatálya, a tanulmányi idő, valamint a tanulmányi és a vizsgakövetelmények
alapján történik.
6. A külföldön szerzett oklevél értékelésekor semmilyen diszkrimináció nem alkalmazható az
oklevél elismerését kérelmező neme, származása, bőrszíne, nyelve, vallása, politikai vagy más
véleménye, nemzetisége, etnikai vagy szociális származása, nemzeti kisebbséghez való
tartozása, vagyona, születése vagy más körülmények alapján, illetve bármely olyan alapon,
amely érdemben nem tartozik az elismerni kért oklevél értékeléséhez.
7. A természetes személy a külföldi felsőoktatási intézményben szerzett oklevelének
elismerésével Magyarországon nem szerezhet több jogot, mint amennyi az oklevél alapján
abban az államban megilleti, amelyben azt szerezte.
8. Az oklevél elismerése – a 9. pontban foglalt esettől eltekintve - nem mentesít az okleveles
könyvvizsgálói képzési programban felvételi követelményként, a Kkt. 91. §-a (2)
bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott mérlegképes könyvelői képesítés és annak
alapján teljesített szakmai gyakorlat követelménye alól.
9. Az oklevél elismerése mentesít az okleveles könyvvizsgálói képzési programban felvételi
követelményként, a Kkt. 91. §-a (2) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott
mérlegképes könyvelői képesítés és annak alapján teljesített szakmai gyakorlat követelménye
alól, amennyiben a kérelmező az okleveles könyvvizsgálói képesítéssel egyenértékű,
külföldön szerzett, vagy a Magyar Köztársaság területén működő külföldi intézményben
szerzett oklevéllel rendelkezik.
10. A 9. pont szempontjából az Európai Gazdasági Térség másik tagállamának polgára által
szerzett szakmai képzettséget a Magyarországon szerzett „okleveles könyvvizsgáló” szakmai
képzettséggel egyenértékűnek kell tekinteni, ha a származási országban a természetes személy
a Kkt. 2. §-a 16. pontjának megfelelő könyvvizsgáló jelölt.
11. A 9. pont szempontjából az olyan, harmadik országokból származó oklevelek,
bizonyítványok elismerése esetén, melyekkel Magyarország viszonossági egyezményt kötött,
az abban foglaltak szerint kell eljárni. A viszonosság fennállása tekintetében, a kamara
kezdeményezése alapján, a külpolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó, amelyet
a számviteli szabályozásért felelős miniszterrel egyetértésben alakít ki. A kamara oktatási
bizottsága az egyenértékűségről kérelemre igazolást állít ki.
12. A felsőoktatási intézmény jogállására tekintettel nem lehet elismerni:
a) a külföldi oktatási intézmény székhelyének joga alapján el nem ismert oktatási
intézmények által folytatott képzés keretében szerzett okleveleket, továbbá
b) Magyarországon engedély nélkül működő külföldi felsőoktatási intézmény által
folytatott képzés keretében szerzett okleveleket.
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13. Ha a külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon rendszeres alapképzést, szakirányú
vagy doktori képzést (önállóan, más szervezet keretében vagy azzal együttműködve,
távoktatás keretében vagy más hasonló módon) folytat, oklevelét akkor lehet elismerni, ha a
hazai működését az oktatási miniszter engedélyezte.
14. Az értékelést első, illetőleg másodfokon végrehajtó kamarai szervezet feladata annak
bizonyítása, hogy a kérelem nem felelt meg az előírt követelményeknek.
C) Az eljárási és a felelősségi szabályok
15. 1Az elismerési eljárás kamarai hatósági eljárás [Kkt. 5. § h) pont], melyre, ha nemzetközi
szerződés eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell
alkalmazni a Kkt-ben, és a kamara alapszabályában foglaltak figyelembevételével.
D) Az elismerési eljárás kezdeményezése
16. A külföldi oklevélnek az okleveles könyvvizsgálói képzési programban továbbtanulási
céllal történő elismerését kérelmezni kell.
17. A kérelmet az Oktatási Bizottság által kidolgozott és a kamara honlapjáról letölthető
adatlapon lehet előterjeszteni.
18. A kérelmet az oktatási bizottsághoz címezve a főtitkári hivatalnak kell megküldeni.
E) Az eljárás lefolytatására irányuló kérelem tartalma
19. A kérelmezőnek a 16. pont szerinti kérelemben meg kell határoznia, hogy bizonyítványa,
oklevele elismertetését a könyvvizsgálói képzési programban való részvétel miatt kéri.

20. A kérelemhez mellékelni kell:
a) az eredeti oklevél hiteles másolatát, illetve – kivételesen – az eredeti oklevéllel
mindenben megegyező okirat hiteles másolatát,
b) a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat(ok) hiteles másolatát,
amelyből az intézmény (szak) tanulmányi rendje (a képzés célja, a tanulmányok
időtartama, az oktatott tantárgyak programja, a vizsgakövetelmények), továbbá a
kérelmező által teljesített vizsgák (a tantárgyi vizsga kredit pont értéke, az oklevél
megszerzéséhez teljesített összes vizsga kredit pont értéke, szakdolgozat, záróvizsga
stb.) megismerhető, illetőleg megismerhetők,
c) az a) és b) pontban megjelölt okiratok magyar nyelvű hiteles fordítását,
d) annak igazolását, hogy a kérelmező a hatósági eljárási díjat megfizette.
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Módosította a 34. számú (2009.4.17.) elnökségi határozat; a pénzügyminiszteri jóváhagyás dátuma 2009. július
13-a, hatályos 2009. július l5-étől.
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21. Ha a kérelemhez mellékelt okiratok nem nyújtanak kellő bizonyosságot a tényállás
tisztázásához, a kérelmezőt fel kell hívni:
a) a 20. a) és a 20. b) pontokban meghatározott okiratok eredetijének bemutatására,
továbbá
b) a bizonyítvány vagy az oklevél megszerzésére irányuló tanulmányait megelőzően
folytatott tanulmányainak igazolására szolgáló bizonyítványának (bizonyítványainak),
oklevelének (okleveleinek) eredetiben történő bemutatására.
22. Az oktatási bizottság – az eljárás felfüggesztésével – megkeresést intézhet az illetékes
külföldi intézményhez, szervezethez vagy hatósághoz, ha a kérelmező által benyújtott
okiratok valódisága tekintetében kétség merül fel. Ha olyan külföldi bizonyítvány vagy
oklevél jogi hatályát kell megállapítani, amelyet valamely, a Lisszaboni Egyezményt magára
nézve kötelezőnek elismerő államban állítottak ki, a megkeresést a Lisszaboni Egyezmény
IX.2. Cikke szerinti külföldi információs központhoz kell intézi.
23. Hiteles fordításnak minősül az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, a magyar
külképviseleti szerv vagy a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás.
24. Hiteles másolatnak minősül a jogszabály által hitelesnek minősített másolat, továbbá az
eljáró hatóság által az eredeti okiratról készített és hitelesített másolat.
F) A kérelmező állampolgárságának, személyes
adatainak igazolása
25.2 Oklevele elismertetésére az jogosult, aki felvételi kérelme benyújtásakor
állampolgárságát, személyes adatait az állampolgárság és a személyes adat igazolására
szolgáló hatósági igazolvánnyal igazolja.
G) A kérelem elbírálása
26. Hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető főiskolai végzettségi szintet tanúsító
oklevélként az a külföldi oklevél ismerhető el, amelynél az alábbi a), illetőleg a b) pont
alapján megállapítható a Kkt. 91. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti és a külföldi oklevél
által tanúsított végzettségi szint azonossága, amely:
a)
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egyetemnek nem minősülő felsőoktatási intézményben folytatott legalább hároméves
időtartamú tanulmányok befejezését igazolja, vagy
b) az első fokozatú egyetemi végzettség megszerzését tanúsítja, ha a képzés
többfokozatú.
27. Hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető egyetemi végzettségi szintet tanúsító
oklevélként a külföldi oklevél akkor ismerhető el, ha az oklevél vagy az oklevelek együttesen
legalább négyéves időtartamú képzés befejezését tanúsítják, és az oklevél:
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Módosította a 34. számú (2009.4.17.) elnökségi határozat; a pénzügyminiszteri jóváhagyás dátuma 2009. július
13-a, hatályos 2009. július 15-étől.
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a) főiskolai szintű végzettség megszerzése után kiegészítő egyetemi képzés befejezését
tanúsítja, vagy
b) amennyiben a külföldi képzés többfokozatú, akkor az első fokozatú egyetemi
végzettség után a második fokozatú egyetemi végzettség megszerzését tanúsítja, vagy
c) egységes osztatlan jellegű képzésben szerzett oklevél esetén a b) pontban foglalt
második fokozatú egyetemi végzettséggel egyenértékű végzettség megszerzését
tanúsítja, vagy
d) a külföldi oklevél tudományos (doktori) fokozat megszerzésére jogosít.
28. Ha külföldi felsőoktatási intézmény rendszeres alapképzést, mesterképzést (önállóan, más
szervezet keretében vagy azzal együttműködve távoktatás keretében vagy más hasonló
módon) a székhelyétől eltérő államban folytat, a 26. vagy a 27. pontok szerinti oklevelet
akkor lehet elismerni, ha a képzést mindkét államban elismerik.
29. Külföldi közös képzés keretében kiadott oklevél abban az esetben ismerhető el felsőfokú
végzettségi szintet tanúsító oklevélként, ha a végzettség a fenti 26. vagy 27. pontokban
foglaltak szerint a Magyar Köztársaság belső joga szerint felsőoktatási fokozatnak minősül.
30. Szakirányú felsőfokú képzésnek minősül a képzés, ha:
a) az elkülönült főiskolai képzésből, valamint a többfokozatú egyetemi képzés
alapfokozatából kilépő személy a Kkt. 90. §-ában meghatározott képzési modulok
közül - nem ide értve a g) pontban írt könyvvizsgálatot - legalább négy modulból
vizsgát tett és a vizsgák alapján szerzett kredit pontok száma együtt eléri az oklevél
kiadásának feltételeként megkövetelt összes kredit pontok legalább 60 százalékát,
vagy
b) a többfokozatú egyetemi képzés mester fokozatából kilépő személy a Kkt. 90. §-ában
meghatározott képzési modulok közül - ide nem értve a g) pontban írt
könyvvizsgálatot - legalább négy modulból vizsgát tett és a vizsgák alapján szerzett
kredit pontok száma eléri a mester fokozatot tanúsító oklevél kiadásának feltételeként
megkövetelt összes kredit pontok legalább 40 százalékát, vagy
c) a kérelmező a 9-11. pontok alapján az okleveles könyvvizsgálói képesítéssel
egyenértékű, külföldön szerzett, vagy a Magyar Köztársaság területén működő
külföldi intézményben szerzett oklevéllel rendelkezik.
31. Ha a szakirányú végzettség kreditek alapján nem állapítható meg, akkor a szakirány
követelményeinek való megfelelést egy hazai felsőoktatási intézményben a kreditek
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek és a kérelmező által a kérelméhez mellékelt
dokumentációkkal (tanításterv, tantárgyi programok, leckekönyv, diplomamunka) igazolt
követelmények, illetőleg teljesítmények egybevetése alapján kell megállapítani.
32. Annak ellenére, hogy a kérelmező oklevele megfelel a 26-31. pontokban meghatározott
követelményeknek, az csak akkor fogadható el, ha az oklevelet kibocsátó intézmény
országában az oklevél bejutási lehetőséget biztosít a Kkt. VI. fejezetében meghatározott
okleveles könyvvizsgálói képzési programmal azonos vagy annak megfeleltethető képzési
rendszerbe vagy az a 30. c) pontnak megfelelő oklevél.
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H) A magyar nyelv ismeretének ellenőrzése
33. Az A)-G) fejezetek alatt meghatározott követelményeknek való megfelelés ellenére a
kérelmező jelentkezése az okleveles könyvvizsgálói képzési programba való felvételre akkor
fogadható el, ha magyar nyelvi ismeretei alapján képes a képzési modulok ismeretanyagát
megérteni és a vizsgakövetelményeknek magyar nyelven eleget tenni.
I) Az elismerés megtagadása
34. Ha az elismerés feltételei hiányoznak, az oktatási bizottság az elismerést határozatában
megtagadja.
35. Ha a kérelmező az elismerés feltételeinek megfelel, de az oktatási bizottság által
lefolytatott magyar nyelvi meghallgatás eredménye nem teszi lehetővé az okleveles
könyvvizsgálói képzési programba való felvételét, a határozatban arról őt külön tájékoztatni
kell.
36. A kérelmezőt a határozatban tájékoztatni kell azokról az esetleges tennivalókról is,
amelyek teljesítése esetén későbbiekben az elismerés megtörténhet.
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