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Vitaanyag a Pénzügyi Ágazati Közfelügyeletről 

(Jelen vitaanyagot a Kormány nem tárgyalta, ezért nem tekinthető a Kormány álláspontjának) 

1. A Pénzügyi Ágazati Közfelügyeleti hatóság (a továbbiakban: PÁK) hatálya az 

alábbi személyekre és társaságokra terjed ki:  

a) mindazokra, akik a mérlegképes könyvelő, okleveles könyvvizsgáló, 

adótanácsadó, okleveles adószakértő, vámtanácsadó vagy vámügynök 

szakképesítés oktatásában és vizsgáztatásában, valamint e szakemberek kötelező 

továbbképzésében részt vesznek; 

b) a szakképesítés szabályozása és az oktatás és vizsgáztatás szervezése kapcsán 

mindazokra, akik mérlegképes könyvelő, okleveles könyvvizsgáló, adótanácsadó, 

okleveles adószakértő, vámtanácsadó vagy vámügynök szakképesítést kívánnak 

szerezni; 

c) az NGM-nél regisztrált mérlegképes könyvelőkre; 

d) az NGM-nél regisztrált számviteli szolgáltatást nyújtó társaságokra 

(„könyvelőiroda”); 

e) a kamarai tag könyvvizsgálókra, valamint a könyvvizsgáló cégekre; 

f) az NGM-nél regisztrált adótanácsadókra; 

g) az NGM-nél regisztrált okleveles adószakértőkre;  

h) az NGM-nél regisztrált vámtanácsadókra, vámügynökökre. 

2017. január 1-jétől az adószakértői regisztráció megszűnik, a már regisztrált 

adószakértők automatikusan adótanácsadókként kerülnek regisztrálásra. 

 

2. A PÁK szervezete: 

 

A PÁK a Nemzetgazdasági Minisztériumon belüli szervezeti struktúrában kerül 

elhelyezésre, funkcionálisan elkülönített szervezeti egységek formájában 

(szakképesítés és továbbképzés; engedélyezés; standardalkotás és szabályozás; 

minőségellenőrzés; szankcionálás; koordináció). 

 

3. A PÁK feladatai: 

 

a) Szakképesítések kialakítása, a képzések és a vizsgáztatás megszervezése 

Jelenlegi szabályozás: az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és 

biztosítási piac szabályozásáért, valamint a számviteli szabályozásért felelős miniszter 

felelősségi körébe tartozó, az országos képzési jegyzékben (OKJ) szereplő 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kialakításáért az NGM 

Számviteli és Felügyeleti Főosztálya a felelős. Az egyes szakképesítések egymásra 

épülnek, a néhány munkakör betöltésére alkalmas ügyintézői szakképesítésektől a 

felsőfokú végzettséghez kötött szakértői szakképesítésekig. A szabályozás az OKJ-ben 
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szereplő szakképesítésekre vonatkozó általános szabályozási elvek alapján történik, 

figyelemmel az ágazati sajátosságokra.  

Az egyes pénzügyi ágazati szakképesítések megszerzésének feltételeit a 

nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet tartalmazza. A 

könyvvizsgálók esetében a könyvvizsgáló jelöltek képzésére és a vizsgáztatásra 

vonatkozó szabályokat a könyvvizsgálói törvény tartalmazza. 

Javaslat: Az adótanácsadói, okleveles adószakértői, mérlegképes könyvelői 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kialakítása a PÁK hatáskörébe 

tartozik. A szakmai követelmények kialakítása során fontos szempont az egymásra 

épülés, illetve alacsonyabb szinten előtérbe kerül a gyakorlatorientált képzés, szemben 

a magasabb szintű, elméletigényes képzésekkel. A vizsgáztatás során egységesítésre 

kerülnek a korábbi tanulmányok beszámításának szabályai illetve a felmentések 

rendszere.   

A kamarai tag könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek tekintetében e feladatok a 

Magyar Könyvvizsgálói Kamarával megosztva kerülnek ellátásra azzal, hogy a végső 

felelősséget itt is a PÁK viseli. 

 

b) Engedélyezés és nyilvántartás 

Jelenlegi szabályozás: A pénzügyi ágazati szabályozott szakmák (könyvviteli 

szolgáltatás végzők, adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők, illetve 

2016. májustól vámtanácsadók és vámügynökök) végzésére vonatkozó engedélyek 

kiadását és a nyilvántartások vezetését a Számviteli és Felügyeleti Főosztály látja el. A 

nyilvántartásban szereplők ellenőrzése a regisztráció feltételeinek való megfelelés és a 

továbbképzési kötelezettség teljesítésének vizsgálatára terjed ki. Az ellenőrzés-, az 

engedélyezés- és a nyilvántartás vezetés szabályait kormányrendelet és miniszteri 

rendelet szabályozza. 

A könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek engedélyezése és nyilvántartása jelenleg a 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara hatásköre. Az engedélyezési eljárás 2016 júniusától a 

közfelügyeleti hatósággal megosztva történik majd. A könyvvizsgálók engedélyezése 

és nyilvántartása a könyvvizsgálói törvényben került szabályozásra. 

Javaslat: A PÁK feladata az 1. pont c)-h) alpontjaiban felsorolt szakemberek és 

szervezetek tevékenységének engedélyezése, valamint az engedélyezett szakemberek 

és szervezetek nyilvántartásának vezetése és naprakészen tartása. A kamarai tag 

könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek tekintetében e feladatok a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamarával megosztva kerülnek ellátásra azzal, hogy a végső 

felelősséget a PÁK viseli. A PÁK egységes elvek mentén fogja kezelni az 

engedélyezési és nyilvántartási eljárásokat az összes szakterület vonatkozásában. 

 

c) Kötelező továbbképzés 

Jelenlegi szabályozás: A különböző szakmák tekintetében eltérő a kötelező 

továbbképzési rendszer. Míg a könyvelői továbbképzés során évente 16 kreditpontot 

kell gyűjteniük a regisztráltaknak a számviteli szabályozásért felelős miniszter által 
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akkreditált továbbképző szervezetek képzésein, addig az adószakemberek 

továbbképzési időszaka öt év, amely alatt 100 kreditpontot kell megszerezniük, 

miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek 

továbbképzésein. A kreditpont minősítési eljárásokra különböző szabályok 

vonatkoznak a könyvelők és az adós szakemberek továbbképzésénél, azonban mindkét 

típusú továbbképzésnél a kreditpontokat és a tematikát a nemzetgazdasági miniszter 

határozza meg illetve hagyja jóvá. 

A könyvvizsgálók szakmai továbbképzését a Kamara felügyeli. Évente 16 kredit 

pontot szükséges összegyűjteni, melyből 4 kreditpont megszerzése az ún. kötelező 

oktatással, a Kamara által meghatározott témában történik. Az éves kreditszámból 8 

kredit (65 év feletti, szüneteltető tagok esetében 4 kredit) kamarai szervezet által vagy 

annak részvételével, illetve a kamara által elfogadott társaság, intézmény által 

szervezett továbbképzéseken, valamint hazai és nemzetközi konferencián, a kamara 

által elismert témakörökben szerezhető meg. Az összegyűjtendő 16 kreditből 4 

kreditet önképzés keretében kell megszerezni. A könyvvizsgálók kötelező 

továbbképzésének szabályait a könyvvizsgálói törvény és a Kamara belső szabályzatai 

tartalmazzák. 

Javaslat: A PÁK egységesíti a továbbképzési rendszert valamennyi szabályozott 

szakmára vonatkozóan: kreditpontos továbbképzési rendszert alakít ki 1 éves 

továbbképzési időszakkal, de a továbbképzési évek között átvihető kreditpontokkal. A 

továbbképzések kreditpont értékét a PÁK határozza meg. Minden szakterületen 

lesznek kötelezően teljesítendő továbbképzési témakörök és szabadon választhatóak. 

Az egységes továbbképzési rendszer lehetővé teszi azon továbbképzések beszámítását, 

amelyek egyszerre több szakterület esetében is relevánsak. Az egységes továbbképzési 

elvek jelentősen csökkentik az adminisztrációs terheket mind a továbbképző 

szervezeteknél, mind a továbbképzésre kötelezett szakembereknél.   

A PÁK hatásköre kiterjed a képzések lebonyolításának ellenőrzésére is, jogszabályi 

megfelelőség és minőség szempontjából. Ezen kívül a PÁK ellenőrzi a továbbképzési 

kötelezettségek teljesítését is. A továbbképzések nem teljesítése a nyilvántartásból 

való kizárást vonja maga után. 

A kamarai tag könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek tekintetében e feladatok a 

Magyar Könyvvizsgálói Kamarával megosztva kerülnek ellátásra azzal, hogy a végső 

felelősséget a PÁK viseli. 

d) Standardalkotás 

Jelenlegi szabályozás: Jelenleg a PÁK alá tartozó szakmák közül kizárólag a 

könyvvizsgálókra, könyvvizsgáló cégekre vonatkoznak szakmai és etikai standardok. E 

standardokat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara befogadja, és közzéteszi. A standardok 

végső jóváhagyása 2015-től a könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóság feladata. Ezt a 

feladatot a könyvvizsgálói törvény rögzíti. 
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Javaslat: A PÁK feladata az összes, hatálya alá tartozó szakma képviselőire vonatkozó 

szakmai és etikai standard megalkotása. A standardalkotás során a fokozatosság elvét 

kell követni, folyamatosan szem előtt kell tartani az új standardokban megfogalmazott 

elvárásoknak való megfelelés idő- és kapacitásigényét a szakemberek oldalán.   

A PÁK alá tartozó szakemberekkel kapcsolatban rövid távon minimálisan elérendő célok:  

1) Legyen írásos szerződésük az ügyféllel, amelyben rögzítik, hogy miért felelős a 

szolgáltató és miért felelős az ügyfél. 

2) A szakmai etika szabályai szerint járjanak el munkájuk során. 

3) Rendszeresen és rendezett, szakszerű módon archiválják a munkájuk során a 

dokumentumokat. 

4) Tudatosan tartsák fenn a szakmai kompetenciájukat, tudásukat tartsák naprakészen. 

5) Rendelkezzenek a munkájuk elvégzéséhez szükséges informatikai háttérrel 

(mérlegképes könyvelők esetében például legalább egy jogtiszta könyvelő 

programmal). 

6) Rendelkezzenek megfelelő felelősségbiztosítással, vagy más módon kezeljék a 

tevékenységükkel járó anyagi kockázatokat. 

7) Az elvállalt megbízások esetén a megbízási díj legyen arányban az ügyfelük 

komplexitásával. 

Természetesen a könyvvizsgálati standardok ennél sokkal részletesebb feltételeket és 

követelményeket fogalmaznak meg a jelenben is és a jövőben is. 

e) Minőségellenőrzés és szankcionálás 

Jelenlegi szabályozás: Jelenleg kizárólag a könyvvizsgálóknál létezik szakmai 

minőség-ellenőrzés. A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóit 

érintően a könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóság, míg a többi könyvvizsgálót illetően a 

kamara végzi a minőségellenőrzést. A 2016. júniusi törvénymódosítások értelmében a 

kamarai minőségellenőrzések másodfokú eljárását a kamara elnöksége helyett a 

közfelügyeleti hatóság folytatja le. Az a könyvvizsgáló, aki nem a szakmai standardok 

szerint jár el, szankciók elé néz. A minőségellenőrzésekről és szankciókról a 

könyvvizsgálói törvény és egy NGM rendelet rendelkezik. 

Javaslat: A PÁK a megalkotott szakmai standardoknak való megfelelés ellenőrzésére 

egységes minőségellenőrzési eljárásokat vezet be. A minőségellenőrzésre történő 

kiválasztás szabályai jogszabályban kerülnek rögzítésre. A minőségellenőrzésre történő 

kiválasztás kockázati alapon történik majd. A minőségellenőrzés a hatósági eljárások 

szabályai alapján, előre meghatározott szempontrendszer szerint, szakképzett ellenőrök 

vezetésével történik majd. A minőségellenőrzések során feltárt hiányosságok 

közvetlenül kerülnek szankcionálásra. Jogszabályban kerül meghatározásra az 

alkalmazható szankciók fajtája, valamint azok a tényezők, amelyeket a szankciók 

megállapításánál figyelembe kell venni.  

Az alkalmazható szankciók: 
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a) írásbeli megrovás, 

b) pénzbírság, 

c) engedély visszavonása és a nyilvántartásából való törlés. 

 

Az intézkedések típusának és szintjének meghatározásakor az alábbi körülményeket 

kell figyelembe venni:  

a) a jogsértés súlyosságát és időtartamát;  

b) a felelősség mértékét;  

c) a pénzügyi lehetőségek mértékét, például a PÁK hatálya alá tartozó társaság 

teljes árbevételében vagy a PÁK hatálya alá tartozó természetes személy éves 

jövedelmében kifejezve;  

d) az elért nyereség vagy elkerült veszteség összegét;  

e) az eljárásban való együttműködés mértékét;  

f) a PÁK hatálya alá tartozó társaság vagy természetes személy által elkövetett 

korábbi jogsértéseket.  

 

A kamarai tag könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek tekintetében a 

minőségellenőrzési feladatok a Magyar Könyvvizsgálói Kamarával megosztva kerülnek 

ellátásra azzal, hogy a végső felelősséget a PÁK viseli. 

 

f) A piac folyamatos figyelemmel kísérése, állandó konzultációs fórum biztosítása  

A PÁK egyik alapvetése, hogy napi kapcsolatban áll a pénzügyi szakemberek 

munkájának (piaci és állami) felhasználóival, és a kívülről beérkező, valamint a 

minőségellenőrzés során szerzett tapasztalatok alapján folyamatosan továbbfejleszti e 

szakemberek képzési, továbbképzési és minőségbiztosítási és szakmai működési 

követelményit a jogszerűség, a szakmai etika és a magas szakmai minőség biztosítása 

érdekében. Állandó konzultációs fórumot tart fenn, amelynek részvevői többek között: 

NAV, ÁSZ, MNB, Budapesti Értéktőzsde, MKIK, Magyar Könyvvizsgálói Kamara, 

számviteli és adószakmai szövetségek. 

 

4. A PÁK feladat-ellátásának időbeli ütemezése 

A PÁK indulásakor az összes funkció csak a könyvvizsgálóknál kerül ellátásra, a többi 

szakma vonatkozásában a PÁK feladatainak bővítése fokozatosan valósul meg.  

2017. január 1-jétől a könyvvizsgálóknál az összes funkciót, a többi szakterületnél a 

kvalifikációs követelmények kialakításával és a vizsgáztatással, az engedélyezéssel, a 

szakmai és hivatásrendi standardok kialakításával, valamint a folyamatos 

továbbképzés biztosításával kapcsolatos feladatokat a PÁK látja el. Emellett az összes 

szakterület vonatkozásában kapcsolatot tart a releváns hatóságokkal. Ezen 

szakterületeknél a minőségellenőrzés és a szankcionálás 2018. január 1-től tartozik 

majd a PÁK hatáskörébe. 
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A PÁK feladatai 2017. január 1-től (induláskor) 

 

 
Könyv-

vizsgálók 

Mérlegképes 

könyvelők 

Adó-

tanácsadó

k 

Okleveles 

adószakértők 

Vám-

tanácsadók, 

vámügynökök 

Kvalifikációs 

követel-mények 

kialakítása, 

vizsgáztatás 

X* X X X X 

Tevékenység 

engedélyezése 
X* X X X X 

Szakmai és 

hivatásrendi 

standardok 

kialakítása 

X* X X X X 

Folyamatos tovább-

képzés biztosítása 
X* X X X X 

Minőségellenőrzés X*    
 

Fegyelmi, etikai 

eljárások 

lefolytatása, 

szankciók kiszabása 

X*    

 

Kapcsolattartás más 

hatóságokkal 
X* X X X X 

*Megosztva a Magyar Könyvvizsgálói Kamarával 

A PÁK feladatai 2018. január 1-től 

 

 
Könyv-

vizsgálók 

Mérlegképes 

könyvelők 

Adó-

tanácsadó

k 

Okleveles 

adószakértők 

Vám-

tanácsadók, 

vámügynökök 

Kvalifikációs 

követel-mények 

kialakítása, 

vizsgáztatás 

X* X X X X 

Tevékenység 

engedélyezése 
X* X X X X 

Szakmai és 

hivatásrendi 

standardok 

kialakítása 

X* X X X X 

Folyamatos tovább-

képzés biztosítása 
X* X X X X 

Minőségellenőrzés X* X X X X 

Fegyelmi, etikai 

eljárások 

lefolytatása, 

szankciók kiszabása 

X* X X X X 

Kapcsolattartás más 

hatóságokkal 
X* X X X X 

* Megosztva a Magyar Könyvvizsgálói Kamarával 


