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Utolsó OKJ-s vizsgalehetőség: 

1. Pénzügyi-számviteli ügyintéző  OKJ 54 344 01 írásbeli vizsgaidőpont 2022. 10. 04. 

2. Pénzügyi ügyintéző   OKJ 51 34404 írásbeli vizsgaidőpon2022. 10. 04. 

3. Vállalkozási mérlegképes könyvelő OKJ 55 344 07 írásbeli vizsgaidőpon2022.10.03., 10.07. 

Szakmai vizsga/pótlóvizsga/javítóvizsga díja: 59.000 Ft 

Szakmai SZÓBELI vizsga helye/ ideje:   Székesfehérvár, 2022. 10.17. 

Jelentkezés feltétele: 

- visszaküldött, kitöltött jelentkezési lap – letölthető INNEN (link) 

- jelentkezési laphoz csatolt előző vizsga törzslapkivonata 

- Befizetett vizsgadíj   59.000 Ft  

o Kedvezményezett neve: Minerva 90 Kft. 

o Számlavezető bank neve: Budapest Bank Zrt. 

o Számlaszám:   10102952-73923919-00000005 

o Közlemény:  vizsgázó neve + PSZÜ vizsgadíj 

- Jelentkezési és fizetési határidő: 2022. 09.12. 

 

A vizsgajelentkezéshez szükséges dokumentumokat az alábbiak szerint küldhetik vissza: 

- Posta – Minerva90 Kft, 8000. Székesfehérvár, Petőfi u. 5 

VAGY 
- e-mailben scannelve: info@minerva90.hu 

 

Vizsgaszervező Partner: Barhács és Barhács Kft. – E-000220/2014 

 

Jelentkezési lap  
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JELENTKEZÉSI LAP SZAKMAI VIZSGÁRA 

Szakképesítés megnevezése:  

Szakképesítés OKJ száma:  

szakképesítés  
rész-szakképesítés  
szakképesítés-ráépülés  

Javító- vagy 
pótlóvizsga 

igen  Javító- vagy pótlóvizsga esetén a 
teljesítendő vizsgafeladat(ok): 

 
nem  

Név:  

Születési név:  

Anyja neve:  

Születési hely, idő:  Állampolgárság:  

Állandó lakcím: 

Irányítószám:  Város:  

Út/utca/házszám/
emelet/ajtó: 

 

Legmagasabb iskolai végzettség 
(jelölje x-el a megfelelő helyen): 

egyéb  az általános iskola 8. osztályánál kevesebb  

tizedik évfolyam elvégzése  szakmunkás (OSZ, ÁSZJ, VSZJ)  

középiskola befejező évfolyamát igazoló végzettség  érettségi bizonyítvány  

érettségi + szakképzettség  felsőfokú végzettség  

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanusított alapfokú iskolai végzettség  

Szakmai végzettség:  

Munkajogi státusz (jelölje x-el a 
megfelelő helyen): 

foglalkoztatott  regisztrált munkanélküli  

nem regisztrált munkanélküli  vállalkozó, munkaadó  

hallgatói jogviszony  tanulói jogviszony  

egyéb  

A képző intézmény neve, címe:  

A képzés finanszírozása (jelölje x-el 
a megfelelő helyen): 

Támogatott  Támogatás mértéke (%):  
Önköltséges  Képzés díja (Ft):  

A képzés formája (jelölje x-el a 
megfelelő helyen): 

iskolai rendszerű  
iskolarendszeren kívüli  
képzésben nem vett részt  

Vizsgaszervező intézmény: Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft. (1089 Budapest., Vajda Péter u. 10/a.) 

A szakmai vizsga időpontja:  

Az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Adataimnak a 315/2013. (VIII.28.) Korm. rendeletben, illetve a 335/2005. (XII.29.) Korm. rendeletben 
meghatározottak szerint, a szakmai vizsgával kapcsolatos használatához hozzájárulok. 

Jelentkezés dátuma: .............................................................................  

  ................................................................................................   ................................................................................................  
 szakmai vizsgára jelentkező P.H. vizsgaszervező vezetője 

Záradék: 

A vizsgázó a fent megjelölt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott vizsgára bocsátáshoz szükséges feltételekkel rendelkezik, az azokat 

igazoló dokumentumokat .................................................................................................................. (év)  ......................................................  (hó)  ....................  (nap) 

a) maradéktalanul bemutatta 

b) a(z)  .................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................................................................................................................  kivételével bemutatta. 

  ................................................................................................  
 vizsgaszervező vezetője 


