
Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. 
                                                                                       1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 127. 
                                                                                                         E-mail: info@menedzserpraxis.hu 
                                                                                             Tel.: (06-1) 880-7600 Fax: (06-1) 880-7699 

                                                                                                                 Web: www.menedzserpraxis.hu 

 

 

KÖNYVELŐI KREDITPONTOK 2013 –  
TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKTERÜLETET ÉRINTŐ SPECIÁLIS 
SZABÁLYOKRÓL 
 
 
Az államháztartási szakterületen szerzett szakképesítés esetén annak számviteli részének tematikáját a 
Nemzetgazdasági Minisztérium fogja összeállítani és közzétenni egy általuk meghatározott 
kreditpontszámmal, az alábbiak szerint: 
 
Ha Ön államháztartási szervezetnél dolgozó, államháztartási regisztrációval rendelkező 
mérlegképes könyvelő, akkor 12 kreditpontot központi tematika alapján szervezett (12 órás) számviteli 
oktatáson kell megszerezni. A további 4 kreditpont szabadon választható minősített képzési programmal, 
szakmai szervezeti tagsággal, vagy kiadvány vásárlásával teljesíthető. 
 
Ha Ön államháztartási szervezetnél dolgozó, nem államháztartási regisztrációval rendelkező 
mérlegképes könyvelő, akkor 12 kreditpontot érő központi tematika alapján szervezett (12 órás) 
számviteli oktatáson felül 4 kreditpontot a regisztrációja szerinti szakterületen kell teljesíteni.  
Tehát, ha az államháztartási szervezetnél dolgozó vállalkozási szakos regisztrációval rendelkezik, akkor 4 
kreditpontot vállalkozási szakra minősített számviteli képzésen kell megszerezni. Amennyiben több 
szakterületre regisztrált, a 4 szakági pontot minden szakterülethez kötődően meg kell szerezni. 
 
Ha Ön nem államháztartási szerveknél dolgozik, de államháztartási szakos regisztrációval 
rendelkező mérlegképes könyvelő, az általános szabályok vonatkoznak Önre azzal az eltéréssel, hogy az 
államháztartási szakra vonatkozó 4 kreditpontot jelentő képzéshez központi tematika készül. Tehát, 
Önnek egy 4 kreditpontot érő központi tematika alapján szervezett (4 órás) számviteli oktatáson felül egy 
4 kreditpontot érő, munkavégzésének jellegéhez leginkább illeszkedő (4 órás) számviteli oktatáson kell 
részt vennie és ezen felül 8 kreditpontot szabadon választható minősített képzési programmal, szakmai 
szervezeti tagsággal, vagy kiadvány vásárlásával tud teljesíteni. 
 
Aktív szakkönyv vagy szakmai folyóirat (Tanácsadó) előfizetéssel rendelkező ügyfeleink (adott termék 
és/vagy szolgáltatás), valamint a Közszolgálati Könyvelői Klub tagjai részére országosan és 
TÉRÍTÉSMENTESEN, két napos továbbképzés vagy egyéb igénybe vehető szolgáltatás keretein belül 
biztosítjuk a 16 kreditpont megszerzésének lehetőségét (pl. online képzéseink valamint online 
konferenciáink – akár otthonról történő – elvégzésével illetve megtekintésével is megszerezhető lehet a 
kötelező 16 kreditpont). 
 

 

 

 


