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A 170. sorszámú Okleveles forgalmiadó-szakértő megnevezésű  
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 

 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 62 344 02 
 
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Okleveles forgalmiadó-szakértő 
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 160-240 
 
2. EGYÉB ADATOK 
 
2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: felsőfokú iskolai végzettség 
 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: – 
 
2.2. Szakmai előképzettség:  

 
55 344 01 Adótanácsadó (Továbbiak a 7. fejezetben.)  

 
2.3. Előírt gyakorlat: 5 év 
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: – 
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: – 
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 70 % 
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 30 % 
 
2.8. Szintvizsga:– 
 
 

3. PÁLYATÜKÖR 
 
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
 

 A B C 
3.1.1. 

FEOR száma FEOR megnevezése 
A szakképesítés-ráépüléssel 
betölthető munkakör(ök) 

3.1.2. 2512 Adószakértő, szaktanácsadó Adótanácsadó 
3.1.3. 1210 Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője 

(igazgató, elnök, ügyvezető igazgató) 
Igazgató, elnök, ügyvezető 
igazgató 

3.1.4. 1411 Számviteli és pénzügyi tevékenységet 
folytató egység vezetője  

Igazgató, elnök, ügyvezető 
igazgató 

3.1.5. 1419 Egyéb gazdasági tevékenységet segítő egység 
vezetője 

Igazgató, elnök, ügyvezető 
igazgató 

 
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
 
Ellátja mindazokat a tanácsadói tevékenységeket, szolgáltatásokat amelyeket az adótanácsadó. Ezen felül részt 
vesz hazai vagy nemzetközi vállalkozás stratégiai döntéseinek előkészítésében, képes a vállalkozás, 
vállalatcsoportok egészét érintő nagyobb horderejű, nem rutinjellegű üzleti tranzakciói adózási feltételeinek 
elemzésére, alternatívák kidolgozására. Így egyebek mellett az érintett országok adószakértőivel 
együttműködve adótanácsadást nyújt a határon átnyúló ügyletek feltételeinek kidolgozásához, üzletágak, 
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vállalkozások és vállalatcsoportok alapításához, fölvásárlásához, átszervezéséhez. Átlátja a különböző 
szervezeti-, irányítási-, holding- és finanszírozási struktúrákkal járó adózási következményeket. Ismeri és 
alkalmazza az EU és a nemzetközi adózási szabályokat. Ellátja a külön jogszabályban számára meghatározott 
feladatokat.  
Okleveles adószakértői tevékenység, szolgáltatás minden tevékenység, szolgáltatás, amelyet az okleveles 
adószakértő a rá vonatkozó jogszabályok alapján elláthat.  
 
A szakképesítéssel  rendelkező képes: 

- adótanácsadással, ellenőrzéssel foglalkozó szervezeteket vezetni, irányítani 
- nemzetközi ügyleteket érintő adótanácsadói tevékenységet, szolgáltatást végezni, ellenőrizni 
- forgalmi adózáshoz kapcsolódó feltételes adómegállapítási kérelmeket készíteni, ellenőrizni nemzetközi 

ügyletek esetén 
- forgalmi adózáshoz kapcsolódó okleveles adószakértői véleményeket elkészíteni, ellenjegyezni 
- nagy adóteljesítményű adózókat képviselni, adóbevallásaikat elkészíteni, ellenjegyezni, ellenőrizni 
- Európai Uniós jogszabály-előkészítésben részt venni 
- nemzetközi ügyletekben képviseletet ellátni 
- szokásos piaci ár nyilvántartást készíteni, ellenőrizni nemzetközi ügyletek esetén 
- felügyeleti intézkedési kérelmet készíteni, ellenőrizni nemzetközi ügyletek esetén 

 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések 
 

 A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2. azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja 
3.3.3. 55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés 

 
 

4.SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 

 A B 

4.1. 
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 
4.2. azonosító száma megnevezése 
4.3. 10794-12 Hazai és nemzetközi jogi ismeretek alkalmazása 
4.4. 10796-12 Forgalmi adózás, adótervezés 

 
 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:  
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.  
A szakképesítésért felelős miniszter által kiadott Útmutató alapján elkészített szakdolgozat - előírt határidőre 
történő - leadása. 
 
 
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 
 

 A B C 
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak  

5.2.2. azonosító száma megnevezés 
a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.3. 10794-12 Hazai és nemzetközi jogi ismeretek 
alkalmazása 

szóbeli  

5.2.4. 10796-12 Forgalmi adózás, adótervezés írásbeli, szóbeli  
 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró 
vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti. A szóbeli vizsgatevékenység csak az 
adott követelménymodul eredményes írásbeli vizsgatevékenysége után kezdhető meg. Amennyiben a vizsgázó 
az eredményes írásbeli vizsgatevékenység után nem teljesíti a szóbeli vizsgatevékenységen elvárt minimális 
teljesítményszázalékot, úgy 1 éven belül csak a sikertelen vizsgatevékenységet kell megismételnie. 
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5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: Szakdolgozat védése és prezentáció 
A gyakorlati vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett 
Útmutató alapján kerül lebonyolításra. 
 
A vizsgafeladat ismertetése: Az opponensek által bírált és elfogadott szakdolgozat védése, prezentáció. Az 
opponensi vélemények átlagának és a védés eredményének aránya 50-50%.  
 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)  
A vizsgafeladat aránya: 50% 
 
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység: - 
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység  
 
A vizsgafeladat megnevezése: Forgalmi adózás, adótervezés 
A szóbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató 
alapján kerül lebonyolításra. 
 
A vizsgafeladat ismertetése: központi tételsor 
A tételsor tartalmazza:  

 a forgalmi adózás, 
 a jövedéki adózás, a környezetvédelmi adók,  
 az adótervezés, ellenőrzés, bírósági döntések témaköreit.  

 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc) 
A vizsgafeladat aránya: 50% 
 
 
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek 
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre 
vonatkozó részletes szabályok: 
 
A modulzáró vizsgatevékenységek szervezésére, lebonyolítására és az értékelésre vonatkozó szabályokat a 
szakképesítésért felelős miniszter a http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/ado-es-
penzugyekert-felelos-allamtitkarsag/hirek/penzugyi-agazati-szakkepzesi-es-szabalyozott-szakmak című 
honlapján közzéteszi.  
A modulzáró vizsga vizsgatevékenységének szabályszerűségét a vizsgabizottság egy tagja utólag, de legfeljebb a 
komplex szakmai vizsga megkezdése előtti 5. napig ellenőrizheti. 
A vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjai tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közreadott 
vizsganaptára az irányadó. 
A szakképesítésért felelős miniszter a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki 
által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételsorokat.  
A szakmai vizsgán kizárólag a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közzétett segédeszközök 
használhatóak. 
A szakképesítés kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című 
weblapján is elérhetők a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában. 
 
 
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: 
 
A gyakorlati vizsgatevékenység csak akkor eredményes, ha az opponensi vélemények átlaga és a védés 
eredménye külön-külön legalább 60%. 



27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeiről 

 

4 
 

A szóbeli vizsgatevékenység csak akkor eredményes, ha a vizsgázó a forgalmi adózás, adótervezéshez 
kapcsolódó követelményeket témakörönként legalább 60%-os szinten teljesíti. 
A komplex szakmai vizsga egyes vizsgatevékenységeinek érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján: 

90–100%  jeles (5) 
80–89% jó (4) 
70–79% közepes (3) 
60–69% elégséges (2) 
  0–59% elégtelen (1) 

Amennyiben minden vizsgatevékenység eredményes, úgy a komplex szakmai vizsga osztályzatát a 
vizsgatevékenységenként elért érdemjegyek vizsgafeladat arányával súlyozott átlaga alapján két tizedesre 
kerekítve az általános szabályok szerint (0,50-től felfelé) kell meghatározni. 
Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármely vizsgatevékenységének érdemjegye elégtelen (1). 
Javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tenni, amelyből a vizsgázó teljesítményét elégtelenre (1) 
minősítette a vizsgabizottság. 
Felmentés esetén a beszámítás alapjául szolgáló dokumentumban az adott vizsgatevékenységhez, vizsgarészhez 
rendelt értékelési teljesítményt (érdemjegy, osztályzat, teljesítményszázalék) kell figyelembe venni. 
Teljesítményszázalék esetén az érdemjeggyé történő átváltás a komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységének 
értékelési besorolása alapján történik.  
 
 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

 A 

6.1. 
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök 

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 
6.2. Számítógép 
6.3. Internet hozzáférés 
6.4. Irodai szoftverek 
6.5. Bizonylatok, formanyomtatványok 
6.6. Jogszabály gyűjtemény vagy számítógépes jogtár 

 
 

7. EGYEBEK 
 
7.1. A modulzáró vizsga kötelező tartalmi elemei:  
 
10794-12 Hazai és nemzetközi jogi ismeretek alkalmazása 
A vizsgafeladat ismertetése: Központi szóbeli tételsor alapján, mely a szakmai követelmények megadott 
témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc) 
 
10796-12 Forgalmi adózás, adótervezés 
a) A vizsgafeladat ismertetése: Központi írásbeli feladatlap alapján, mely a szakmai követelmények megadott 
témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. 
A vizsgafeladat időtartama: 300 perc  
b) A vizsgafeladat ismertetése: Központi szóbeli tételsor alapján, mely a szakmai követelmények megadott 
témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc) 
 
7.2. A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei:  
Az a jelölt, aki 5 éven belül szerzett okleveles adószakértő végzettséget (szaktól függetlenül), felmentést kap az 
10794-12 Hazai és nemzetközi jogi ismeretek alkalmazása szakmai követelménymodulhoz rendelt modulzáró 
vizsga szóbeli vizsgatevékenysége ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.  
 
7.3. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: 
Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete 
 
7.4. Korábban megszerzett szakmai előképzettség beszámítása: 
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7.4.1. Adótanácsadó szakképesítés 5 év adótanácsadói, vagy adóigazgatási, vagy felsőfokú adóoktatási területen 
végzett (igazolt) gyakorlattal 
 


