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Tisztelt Tállai Úr! 

 

A 2016. május 26-i egyeztetésre az alábbiakban küldöm az aláíró számviteli és adózási szakmai szervezetek 

szakmai koncepció javaslatait az NGM „Vitaanyag a Pénzügyi Ágazati Közfelügyeletről” előterjesztésére. 

 

1.  

A szakma megtisztulására a vitaanyag nem tett javaslatot - így a javasolt PÁK nem alkalmas- a feketén 

könyvelők kiszűrésére. 

 

Javasoljuk a fekete könyvelők felszámolására az alábbiakat: 

 a könyvelés, adóbevallás összeállítást –kivéve a saját apparátussal (alkalmazottal) ezt saját magának 

végzőt– csak szolgáltató vállalkozásként (egyéni vállalkozóként, gazdasági társaságként) lehessen 

vállalkozások részére végezni; 

 minden vállalkozásnak (egyéni vállalkozásnak is), –esetleg egy nem magas értékhatár felett– elő 

kellene írni, hogy jelentsen be legalább egy regisztrált mérlegképes könyvelőt, adózási (bérszámfejtőt is 

ide értve) szakembert a NAV-hoz, aki az adóbevallásait, számviteli beszámolóját összeállítja, valamint  

 minden regisztrált mérlegképes könyvelő, adózási szakmát gyakorló, ha könyvelő iroda a szolgáltató, 

akkor az, ugyancsak jelentse be kötelezően azt a vállalkozást (ha nem külső szolgáltató, akkor is), 

amelynek a adóbevallását, beszámolóját, mint regisztrált összeállítja, és  

 ezen adatokat informatikai úton a NAV, a Céginformációs Szolgálat a bevallások, beszámolók 

benyújtásakor azonnali ellenőrzés alá vesse,  

 amihez szükséges az NGM-nél regisztráltak szakmai jogosultság adatbázisában, a NAV adatbázisában, 

és a Céginformációs adatbázisban lévő adatok összekapcsolása (amihez azonban nincs szükség a külön 

hatóságra).  

 

Javasoljuk, hogy a személyi kör terjedjen ki az alábbiakra is, mert csak ez biztosítja, hogy minden a 

számvitellel, adózással foglalkozó személy, szervezet látható legyen 

 ügyvédekre, akik adótanácsokat adnak,  

 a közgazdászokra, akik adótanácsokat adnak, 

 a könyvelőkre, akik ugyan mérlegképesként regisztrálva vannak, de adótanácsadással is foglalkoznak, 

(ugyanis ebben a vonatkozásban nincsenek regisztrálva),  

 a külföldi személyekre, akik a magyar hatóságnál nem regisztráltak, de könyvelnek, adótanácsadást 

folytatnak, 

 és mindazokra, akik könyvelnek, adótanácsot adnak, de nem regisztráltatták magukat,, akik cégek 

részére bármilyen adóbevallást állítnak össze (pl.: termékdíjról, bérszámfejtők), de a szakmai 

továbbképzésben eddig nem vettek részt. 

 

2. 

 Nem értünk egyet az adószakértői regisztráció megszűntetésével, és adótanácsadóvá átsorolásával, mert 

 jelenleg több mint 2400 ilyen regisztrált van az NGM adatbázisában, ugyanakkor a fenntartani kívánt 

okleveles adószakértőkből csak 326 fő; 

 A szakértő tevékenység egy már megszerzett képesítésre és gyakorlatra épülő a szakértő által birtokolt 

feladat-specifikustudás, analitikus képesség és tevékenység, azaz az nem csak tanácsadó tevékenység.  

 Az adószakértői engedély megszűnése esetén igazságügyi adó és járulék szakértői engedélyt a 

továbbiakban adószakértői jogosultság megszűnése miatt nem lehetne megszerezni, amely méltánytalan 

lenne a jelenleg adószakértőként bejegyzettel szemben. 
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3.  

Jelenleg is létezik az NGM-en belül hatósági jogkörrel a Közfelügyeleti Főosztály, így újabb Pénzügyi 

Ágazati Közfelügyeleti hatóság felállítására véleményünk szerint nincs szükség. 

A feladatokat jelenleg is ellátják más hatósági szervezetek, melyek megfelelően működnek.  

Javasoljuk, hogy szabályozás alá kerülő foglalkozások gyakorlóinak legyen ajánlott (esetleg kötelező) az általuk 

választott (legalább egy) –meglévő vagy akár később alakuló–, az NGM által minősített szakmai szervezethez 

történő csatlakozás. 

Véleményünk szerint a feladatok egy részének a szakmai szervezetekhez történő delegálásával, és a NAV 

ellenőrzéseivel, valamint a szakma gyakorlási jogosultságok informatikai ellenőrzésével hatékonyan  

megvalósítható a szakma minőségi követelményeinek biztosítása. 

Egy újabb hivatal csak a feladatok kettőzésével, a bürokrácia és költségvetési kiadások növelésével járna. 

4.  

Javasoljuk a kötelező továbbképzésnél, hogy a kreditpontos képzések rendszere úgy kerüljön átalakításra, hogy  

 szűnjön meg a merev, és hosszadalmas engedélyezési eljárás, 

 legyen lehetőség gyakorlatias, komplex számviteli, adózási tematikák továbbképzők általi beadására, és 

azok engedélyezésére; ennek megvalósítása véleményünk szerint nem lehetséges központi (PÁK) –

néhány évvel ezelőtt már alapos megfontolás után elvetett– kötelező tematikával, mert az a jelenlegi 

rendszernél is rugalmatlanabb, és a gyakorlati élettől még jobban eltávolodó lesz; 

 növekedjen –ellenőrizhető keretek között– a mai kor követelményének megfelelő e-learning 

továbbképzés, valamint az önképzéseknél az elektronikus szakanyagokra is kerüljön kiterjesztésre 

továbbképzések kreditpont szerzési lehetősége; ennek megvalósítása véleményünk szerint nem 

lehetséges központi (PÁK) –néhány évvel ezelőtt már alapos megfontolás után elvetett– kötelező 

tematikával, mert az a jelenlegi rendszernél is rugalmatlanabb, és a gyakorlati élettől még jobban 

eltávolodó lesz; 

  

 a kreditpont szerzésének időhorizontja legalább 2-3 év legyen (a jelenlegi mérlegképe 1 és az adózási 

szakmák 5 éve helyett);  

 az adózási szakmáknál is a kötelező továbbképzések képző által történő online bejelentése valósuljon 

meg. 

 a könyvvizsgálói továbbképzés területén a kamara újraszabályozza az IFAC Megfelelőségi Programja 

szerinti Folyamatos Szakmai Fejlődés követelmény megváltoztatását, a három éven belül teljesítendő 

120 „órányi” bevezetését. A fentiek miatt egységes szabályozást e terület nem lehet végrehajtani. 

 

5. 

Javasoljuk, hogy a minősített szakmai szervezetekkel és az NGM-el közösen kerüljenek kidolgozásra minőség 

biztosításra 

 a szakma gyakorlói által munkájuk során követendő eljárások, amelyek biztosítják a munkájuk 

átláthatóságát; 

 a szakmai etikai (magatartási) szabályok, de: 

o az egyes számviteli, és adótanácsadói szolgáltatóknál más és más etikai szabályzat 

megalkotása szükséges, amelyeket a szakmai szervezetek jelentős része már kialakitott, így, 

egységesítésük nem indokolt. 

 az előbbiek ellenőrzésének elvei, bürokráciától mentes módszertana. 

 

Ugyanakkor, úgy véljük, hogy a szakma minőségét biztosító szabályok (sztenderdek) kidolgozása –különös 

tekintettel arra, hogy ilyen jelenleg a világon sehol sincs, így mintát sem lehet hozzá igénybe venni–  hosszabb 

időt (3-5 évet) is igénybe vehet, mint sem hogy azokat a vitaanyag szerinti 7 tézis alapján2017. január 1-ig meg 

lehessen alkotni a bevezetéshez. 

Kétségesnek tartjuk –bármikor időpontra is– az adózási szakmákra sztenderdek megvalósíthatóságát, az 

adózási tanácsadások egyedisége, sokfélesége miatt.  
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6. 

Javasoljuk, hogy szabályozási körbe tartozók minőség ellenőrzése, úgy történjen, hogy az ellenőrzést 

 a NAV a könyvelési, adózási szolgáltatók ügyfelei ellenőrzése során erre is térjen ki, figyelemmel a b) 

pont szabályaira; ha ugyanazon szakmai szolgáltató által ellátott vállalkozásnál állapít meg az 

adóhatóság hiányosságot, csak akkor kerülhessen sor szankcióra. 

 a minősített szakmai szervezet a tagságánál ellenőrizhesse meghatározott időnként (legalább 8-10 

évente) a minőségi szabályok betartását; hiányosságok esetén kapjon lehetőséget a megállapítása 

nyilvánosságra hozatalára, illetve kötelezően a nyilvántartást tájékoztatni is kelljen esetleges hatósági 

ellenőrzés végzés elrendelése érdekében; 

 az  adózási szakmák esetén a dokumentációk, a  meglévő szoftverek minőségellenőrzése tevékenység a 

speciális miatt nem vezethet eredményre. 

7.  

Időbeli ütemezés teljes egészében felülvizsgálandó különös tekintette arra, hogy minőségi szakmai és 

hivatásrendi sztenderdek kialakítása 6 hónap alatt nem valósítható meg. 

8. 

Fegyelmi, etikai eljárások lefolytatása, szankciók kiszabására csak több évvel a minőségi követelmények 

szolgáltatók általa megismerése, és széleskörű továbbképzési oktatása után kerülhet sor, mert a cél  nem 

büntetéssel, hanem a meggyőzésen alapuló előkészítő, bevezető munkával érhető el.  

 

Budapest, 2016. május 24. 

 

Üdvözlettel: 

Aláírók: 

Harkai István elnök 

Minőségi Könyvelők Klubja Egyesülete 

 

Lengyel Tibor elnök 

Magyar Könyvelők Országos Egyesülete 

 

Dr. Nagy Gábor  tiszteletbeli elnök (mint témáért felelős) 

Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete, 

 

Dr. Pál Tibor elnök 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara 

 

Regős Gábor elnök 

Könyvelőirodák Országos Szövetsége 

 

                                                                  nevében is: 

 

 

                                                                                                     Zara László elnök 

                                                                          Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók  

                                                                                                     Országos Egyesülete 

 

 


