
 

 

 

 

Információk a kreditpontok gyűjtésének szabályairól 

 

Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők továbbképzési 

kötelezettségéről szóló 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) szerint elsők között nyilvántartásba vett szakemberek első 5 éves 
továbbképzési ciklusa rövidesen (akár már 2014 január 1-jén) lejár.  

Amennyiben az Ön továbbképzési időszaka is hamarosan véget ér, akkor 
reméljük, hogy az alábbi – a Nemzetgazdasági Minisztériummal is egyeztetett 

tartalmú – összeállítás hasznos segítséget nyújt a bejelentési kötelezettsége 
teljesítésében, illetve a még szükséges kreditpontok megszerzésében. 

A továbbképzési időszak időtartama minden esetben 5 év, amely az engedély 
(igazolvány) kiállítási napjával kezdődik. A következő továbbképzési időszak az előző 
továbbképzési időszak utolsó napját követően kezdődik el. Tehát fontos dátum, mikor 
állították ki az Ön engedélyét, mivel valamennyi kötelezettsége ehhez a dátumhoz 
kötődik és az nem a hétköznapi értelemben vett naptári évektől függ! 

A továbbképzések elvégzését, illetve a kreditpontok megszerzését Önnek a 
továbbképzési időszak végét követő 30 (naptári) napon belül kell igazolnia a 
szaktárca felé. E kötelezettségnek külön felszólítás nélkül, önállóan kell eleget tennie a 
Rendelet 4. számú melléklete szerinti adattartalommal, amelyhez a továbbképzésen való 
részvételt, illetve a teljesített kreditpontokat hitelt érdemlő módon tanúsító igazolásokat, 
mellékletként csatolnia kell. Az igazolásokat tehát nem külön-külön, az adott 
továbbképzéseket követően kell benyújtania, hanem kizárólag a továbbképzési 
időszak végén, egy alkalommal, összesítve kell megküldenie a minisztériumnak. 

A bejelentését legkésőbb a határnapon ajánlott, tértivevényes postai küldeményként 
célszerű megküldeni a Magyar Államkincstár területi szerveihez, vagy a Nemzetgazdasági 
Minisztérium ügyfélszolgálati irodájához. 

Fontos tudnivalók a továbbképzési és bejelentési kötelezettséggel, illetve az 
ehhez kötődő mulasztásokkal kapcsolatosan: 

A jelenleg hatályos előírások szerint a továbbképzési kötelezettség teljesítése 
elmulasztásának két esete lehetséges. A nyilvántartásból törlésre kerül az a 
személy, aki: 

• 5 év alatt nem teljesíti a 100 kreditpontot (tehát kevesebb kreditpontot gyűjt 

össze 100-nál), illetve az, aki  



 

 

 

• 5 év alatt teljesíti ugyan a 100 kreditpontot, ám a képzése nem érint minimum 3 
évet. 

Az előbb említett első esetben tehát például ha valaki az engedély kiadását követő 5 

éves cikluson belül csak egy évben szerzett kreditpontot az előírt 3 helyett és ez idő 

alatt, s így mondjuk 40 kreditpontot gyűjt, a minisztérium törli a nyilvántartásból. A 

törlést követően a fennmaradó 60 kreditpont kell (időbeli korlátozás nélkül) 

megszerezni, s mikor ez megvan, kérheti a nyilvántartásba való ismételt felvételét. 

 

A második esetben az érintettnek ugyan van 100 kreditpontja, de azt nem megfelelő 

számú képzési évben szerezi meg. Ilyenkor szintén megtörténik a nyilvántartásból való 

törlés, s ebben az esetben is pótlólagos továbbképzési kötelezettség terheli a szakembert 

a nyilvántartásba való visszavétel érdekében. Ezt a Rendelet 9. §-a alapozza meg, ami 

kimondja, hogy minden megkezdett évre vonatkozóan arányos kreditpontot szükséges 

pótlólag teljesíteni. Mivel a jogszabály szerinti 5 éves képzési ciklus alatt megszerzendő 

100 kreditpont 1 évre arányos része 20 kreditpont, a szaktárca álláspontja szerint, ha 

valaki az 5 éves képzési cikluson belül mondjuk csak 1 évben szerez kreditpontokat (ami 

eléri a 100-at), a 2 elmulasztott továbbképzési év kötelezettsége, vagyis 2X20=40 

kreditpont pótlólagos megszerzése terheli, ha vissza szeretne kerülni a nyilvántartásba. 

Fentieken túlmenően, aki a rá irányadó határidőig (az igazolvány kiállításának napjától 
számított 5 év + 30 nap) nem tesz eleget bejelentési kötelezettségének, szintén 
törlésre kerül, ami a tevékenység folytatására vonatkozó jogosultság elvesztését jelenti. 

A törlést követően a szakember ilyenkor is csak akkor kérheti az igazolvány újbóli 
kiadását és a névjegyzékbe történő ismételt felvételét, ha a fentiek szerint teljesítette a 
továbbképzési, illetőleg szükség szerint a pótlólagos továbbképzési kötelezettségét. 

További hasznos információk és a bejelentéshez szükséges dokumentumok a 

Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján érhetőek el.  

Ha Ön még nem szerezte meg a szükséges kreditpontjait, ajánljuk továbbképzési 
programjainkat, amelyekre a www.mkvkok.hu weblapon online is leadhatja 
jelentkezését. 

Ne hagyja az utolsó pillanatra a még szükséges kreditek megszerzését, jelentkezzen 
most! 

 

 


