
2019/ADÓ/Továbbképzés bejelentése 

*
 2018. január 1-jét megelőzően megkezdett továbbképzési időszakokban az 5 éves továbbképzési időszak legalább 3 naptári évében kell részt 

venni a továbbképzésben. 

TÁJÉKOZTATÓ 

az adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői nyilvántartásokhoz kapcsolódó 
szakmai továbbképzések teljesítésének bejelentéséhez 

 

A nyilvántartásba vett személy szakmai továbbképzésen köteles részt venni azon a szakterületen, amelyen a 
tevékenységet folytatók nyilvántartásában szerepel. A továbbképzési időszak tartama 5 év. Az első továbbképzési 
időszak a nyilvántartásba vétel napjával, a további továbbképzési időszakok az előző továbbképzési időszak 
utolsó napját követő nappal kezdődnek. 

A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt összesen legalább 100 kreditpontot kell 
teljesítenie úgy, hogy a továbbképzési időszak legalább négy* naptári évében részt vesz a továbbképzésben. 

A szakmai továbbképzés teljesítéséről és annak bejelentéséről 2019. január 1-jei hatállyal az adótanácsadók, 
adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII. 20.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezik. A Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése értelmében 
a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet alapján nyilvántartásba vett adótanácsadóknak, adószakértőknek és okleveles 
adószakértőknek a 2018. január 1-je előtt megkezdett, a Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 
továbbképzési időszakukra vonatkozóan a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet 2017. december 31-én 
hatályos rendelkezései alapján kell teljesíteniük továbbképzési kötelezettségüket. 

Az adatlap kitöltése kötelező! Az „Adatlap - Az adótanácsadók, az adószakértők és okleveles 
adószakértők részére a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítésének bejelentése” tartalmazza a 
Korm. rendelet 7. §-a alapján a 3. § (6) bekezdése szerinti kötelező adattartalmat. Letölthető a 
https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/tovabbkepzesi-kotelezettseg-teljesitesenek-bejelentese linkről. 

1. A bejelentés határideje: 

 A továbbképzésen való részvétel teljesítéséről szóló bejelentést a továbbképzésre kötelezett személynek 
– külön felszólítás nélkül – az igazolványon szereplő nyilvántartásba vételi dátumtól számított 5 év 
leteltét követően, legkésőbb 30 napon belül kell megküldeni a nyilvántartásba vételt végző 
szervezetnek az elmúlt 5 éves továbbképzési időszakban – legalább négy* naptári évet érintően – 
teljesített továbbképzésekről a továbbképzők által kiállított – legalább 100 kreditpont teljesítéséről 
szóló – igazolások másolatait. Az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjat nem von maga után. 

 A továbbképzési időszak vége előtt benyújtott kreditpont-igazolásokat a hatóságnak nem áll 
módjában befogadni. A továbbképzési időszak vége előtt benyújtott kreditpont-igazolásokat a 
hatóság visszajuttatja a benyújtó személy részére. 

2. A bejelentés benyújtható: 

 postai úton: 
 Pénzügyminisztérium 

Számviteli és Felügyeleti Főosztály, Felügyeleti Osztály 
1369 Budapest, Pf.: 481. 

 személyesen: 
 Pénzügyminisztérium, Ügyfélszolgálati Információs Iroda 

1051 Budapest, József nádor tér 2-4. (ügyfélfogadás: kedd, csütörtök 9.00-11.00) 
 elektronikus úton: 

 Ügyfélkapun keresztül (https://epapir.gov.hu/ „Nyilvántartás” témacsoport, „Adótanácsadók, 
adószakértők, okleveles adószakértők továbbképzése: továbbképzés teljesítésének bejelentése” 
ügytípus) 

3. A bejelentés módja: 

 Az igazolásokat a honlapról letölthető adatlaphoz kell mellékelni: 
https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/tovabbkepzesi-kotelezettseg-teljesitesenek-bejelentese 

 Az adatlap kitöltése, valamint a dátum és az aláírás kötelező! 

 Az adatlap 3. oldalán szereplő összesítő lap kitöltése nem kötelező, de ajánlott a téves/hibás 
csatolmányok vagy az ugyanazon igazolások több példányban való benyújtásának elkerülése érdekében. 

 

https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/tovabbkepzesi-kotelezettseg-teljesitesenek-bejelentese
https://epapir.gov.hu/
https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/tovabbkepzesi-kotelezettseg-teljesitesenek-bejelentese
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4. A továbbképzések teljesítése: 

4.1. Továbbképzésként fogadható el: 

 a kreditpontra minősített továbbképzési program – annak elszámolhatósági időszakában történő 
– teljesítése, a minősítés során megállapított kreditpont-értékben (max. 20 kreditpont) 
beszámításával (az adott évi továbbképzési programok adatai megtalálhatók a 
http://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/kreditpontos-kepzesek-tovabb-ado linken); 

 a jogi vagy a gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon lezárt félév, félévenként 10 
kreditpont értékben, ha a félév lezárásának napja a továbbképzési időszakba esik; 

 az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, valamint 
a számviteli szabályozásért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó szakképesítés 
megszerzése szakképesítésenként 20 kreditpont értékben, ha a bizonyítvány kiállításának napja a 
továbbképzési időszakba esik; 

 az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés megszerzése 25 kreditpont értékben, ha a bizonyítvány 
kiállításának napja a továbbképzési időszakba esik; 

 gazdaságtudományi vagy jogtudományi doktori képzést folytató oktatási intézményben a doktori 
fokozat megszerzése 30 kreditpont értékben, ha a fokozat odaítélését igazoló oklevél 
kiállításának napja a továbbképzési időszakba esik. 

4.2. Továbbképzési programok teljesítéséről szóló igazolások: 

 A továbbképzési programok teljesítéséről szóló igazolásokat a továbbképző szervezetek állítják 
ki a továbbképzésen résztvevők számára, amely igazolás kötelező tartalmi elemeit az egységes 
Kormányzati Portálon (http://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/adatlapok-ado) közzétett 
igazolás-minta tartalmazza. A továbbképző szervezet kötelezettsége az igazolás formai 
feltételeinek megfelelő igazolás kiállítása. Csak a szabályszerűen, hiteles (aláírással, bélyegzővel 
ellátott) módon kiállított igazolás fogadható el a továbbképzés teljesítése szempontjából. 

 A továbbképző szervezet a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával összefüggő 
tevékenysége során köteles az elszámolhatóság időszakában lebonyolított továbbképzések 
vonatkozásában a továbbképzésen való részvételről, a továbbképzés időpontjáról és a 
megszerzett kreditpontokról igazolást kiadni a továbbképzés befejezését követő 30 napon belül 
a továbbképzés teljes időtartamán részt vevők részére papír alapon, elektronikus továbbképzés 
esetén az elektronikus továbbképzési rendszeren keresztül, utólag nem szerkeszthető 
formátumban. 

 Kreditpont-igazolás annak a továbbképzésben részt vevő személynek állítható ki, aki 
nyilatkozatával hozzájárul ahhoz, hogy a továbbképzésben való részvételének igazolásához 
szükséges, általa megadott adatait a továbbképző szervezet kezelje. 

 Az elektronikus továbbképzés teljesítéséért a továbbképző a továbbképzésben részt vevő 
személy számára csak akkor állíthat ki kreditpont-igazolást, ha a továbbképzés teljesítése a 
Korm. rendelet 10. § (5) bekezdés b) pontja szerinti feltételeknek megfelel. 

 

5. A továbbképzés teljesítésének vagy a teljesítés bejelentésének elmulasztása: 

 Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 252. § (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint (2) 
bekezdése szerint a nyilvántartásba vételt végző szervezet az adótanácsadói, adószakértői, vagy 
okleveles adószakértői tevékenység folytatását megtiltja annak a természetes személynek, aki a Korm. 
rendeletben meghatározott továbbképzési kötelezettségének nem tett eleget, valamint a továbbképzés 
teljesítéséről szóló bejelentési kötelezettségének a megadott határidőig nem tett eleget. Az 
adótanácsadói, adószakértői, vagy okleveles adószakértői nyilvántartásból törölni kell azt a természetes 
személyt, akinek a nyilvántartásba vételt végző szervezet a fentiek alapján az adótanácsadói, 
adószakértői, vagy okleveles adószakértői tevékenység folytatását megtiltotta. 

 A nyilvántartásból való törlést követően a tevékenység végzésére irányuló szándék ismételten 
bejelenthető, egyidejűleg kérelmezhető a nyilvántartásba történő ismételt felvétel, amennyiben a 
bejelentő a bejelentéskor igazolja, hogy a nyilvántartásból való törlést megelőző továbbképzési időszak 
minden megkezdett évére vonatkozó továbbképzési kötelezettségének arányos részét teljesítette. A 
továbbképzési időszakra előírt kreditpontból legalább 10 kreditpontot az ismételt bejelentést megelőző 
12 hónapban kell megszerezni. 

http://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/kreditpontos-kepzesek-tovabb-ado
http://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/adatlapok-ado

