
SALDO KÉPZÉS Oktató és Tanácsadó Kft.  
4030 Debrecen, Vágóhíd u. 3. 
Tel.: (52) 322-135, (30) 633 0033;   
Vizsgajogosultság: HB-03/HAT/11156-7/2019 
Nyilvántartási szám: E-001234/2015 
Web: www.saldonet.hu; e-mail: vizsga@saldonet.hu 

Kérjük kinyomtatni, kitölteni s a jelentkezési határidőig 

személyesen, e-mailben (vizsga@saldonet.hu) vagy postai 

úton visszaküldeni. Ha e-mailben küldi, az eredetit akkor is 

el kell juttatni hozzánk a jelentkezési határidőig. 

Jelentkezési lap - Vállalkozási mérlegképes könyvelő KOMPLEX szakmai vizsgára 

Teljes név: 
Csoportkód (más képzőnél végzett vizsgázó esetén írja ide a 

képző nevét): 

 
Születési név: 

Születési hely, idő: 
Ha nem Ön fizeti a vizsgadíjat, a díjfizető neve, címe: 

 

Állampolgárság: 

Anyja születési neve: 
Ha a vizsgadíjat előre kiállított díjbekérő alapján kívánja 

rendezni, akkor a díjbekérőn szereplő név és cím: 

 
E-mail cím: 

Telefonszám: 

Lakcím: 
Legmagasabb szakmai végzettsége, vagy OKJ száma: 

 
 

A vizsgaszervező intézménymegnevezése, címe: SALDO Képzés Oktató és Tanácsadó Kft., 4030 Debrecen, Vágóhíd u. 3. 

A megszerezni kívánt szakképesítés/részszakképesítés/szakképesítés-ráépülés: Vállalkozási mérlegképes könyvelő 

OKJ azonosító száma: 55 344 07   A képzés formája: iskolarendszeren kívüli 
 

Kérjük, hogy az alábbi táblázat „Jelentkezem” oszlop azon sorába tegyen egy „X”-et, amely vizsgarészre jelentkezik! 

Kérjük, hogy az alábbi táblázat „Igazolt” oszlop azon sorába tegyen egy „X”-et, amely vizsgarészt már teljesítette, s törzslapkivonattal tudja azt igazolni. 

A komplex szakmai vizsgadíj áll az alapdíjból és a vizsgarészek díjaiból (vizsgarészenként 4.000 Ft.). 

Az Ön vizsgadíja áll: az alapdíjból és azon vizsgarészek összegeiből, amelyre jelentkezik. 

 

Tudnivalók 

o A jelentkezési határidő egyben a vizsgadíj befizetésének a határideje is. 

o A fenti vizsgákon csak akkor vehet részt, ha a komplex szakmai vizsga megkezdéséig (2022. 06. 13.) kiállításra került az Ön nevére a korábbi komplex vizsgája 

eredményeit összegző ”törzslapkivonat”, vagy ha még nem volt komplex vizsgája, akkor a tanfolyami modulzáró igazolása. 
o Az Elemzési és az Ellenőrzési feladatok írásbeli vizsgán csak akkor vehet részt, ha a Számviteli feladatok gyakorlati vizsgán legalább 60 %-os teljesítményt ért el. 

o Csak akkor jöhet a Szóbeli vizsgára, ha az Elemzési feladatok és az Ellenőrzési feladatok írásbeli vizsgákon KÜLÖN-KÜLÖN legalább 60 %-os teljesítményt ért el. 

o A szóbeli vizsgarész időpontja módosulhat, az itt tervezett időponttól – a vizsgabizottság döntése függvényében. 
o Vizsgadíja nem jár vissza sem részben, sem egészben, és az azt követő vizsgájába sem tudjuk beszámítani, ha: 

o a vizsgán bármilyen okból nem jelenik meg, vagy 

o a szóbeli vizsgára nem jöhet a sikertelen gyakorlati vagy írásbeli vizsga miatt, vagy 

o Ha a COVID-19 vírushelyzet ellehetetleníti a vizsga megtartását, a vizsgát a vizsgaszervező lemondhatja, így annak díja visszaigényelhető vagy áttehető 

egy következő vizsga lehetőségre. 

o A jelentkezések a határidőt követően kerülnek feldolgozásra, ellenőrzésre, összesítésre, megrendelésre, majd továbbításra. A továbbításig – melynek ideje változó 
(most 2022. 05. 28. 12h); még lemondhatja, vagy késve beadhatja jelentkezését. 

 

Kelt: ..........................................., 2022. év …………………..hónap ............ nap. 

 .............................................. 

 a vizsgára jelentkező aláírása 
 

A Vizsgaszervező tölti ki! 

Záradék 
 

A vizsgára jelentkező a fent megjelölt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott vizsgára bocsátáshozszükséges 

feltételeket igazoló dokumentumokat  

a) maradéktalanul bemutatta. 

b) a ………………………………………………………………………………… kivételével bemutatta. 
 

Dátum: 2022. …………………........ 

 .............................................. 
 P.H. a vizsgaszervező képviselője 

Vizsgatípus Vizsga megnevezése

ig
a

zo
lt

Vizsga

 Időpontja

Gyakorlati Számviteli feladatok 2022. június 13. (hétfő) 08:00-11:00 4.000.-

Írásbeli Elemzési feladatok 2022. június 27. (hétfő) 08:00-10:00 4.000.-

Írásbeli Ellenőrzési feladatok 2022. június 27. (hétfő) 10:30-12:30 4.000.-

Szóbeli Számviteli  feladatok ellátása 2022. július 12. (kedd) 4.000.-

Szóbeli Elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása 2022. július 12. (kedd) 4.000.-

Alapdíj-A 79.900.-

Alapdíj-B 89.900.-

Összesen:

(A vizsgadíj befizetsének igazolását mellékelje!)

Minden vizsgaesemény sorában kell, hogy szerepeljen "X"  (igazolt/jelentkezem) - a kék sorokban csak egy helyen.

azok számára, akik NEM a SALDO Képzés Kft-nél végezték a képzést (ha már vizsgázott nálunk, akkor az Alapdíj-A-t jelölje)

azok számára, akik a SALDO Képzés Kft-nél végezték a képzést

Jelentkezési határidő: 

2022. május 28. szombat 12:00

Szóbeli komplex vizsga napja: 

2022. július 12. kedd Ár 

(Ft)

Jelentke-

zem

Tegyen 

X-et!


