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Adótanácsadó 
(OKJ 55 344 01 0000 00 00) 

 
Szükséges el őképzettség: 
Adótanácsadó szakmai képzésben részt vehet az, aki: 
 
 

• a. mérlegképes könyvelő szakmai képesítéssel rendelkezik, amely mellett 1 év szakmai 
gyakorlatot tud igazolni, vagy 

• b. szakirányú egyetemi vagy főiskolai szintű végzettséggel rendelkezik, vagy 
• c. egyetemi vagy főiskolai szintű végzettséggel rendelkezik, amely mellett 3 év szakmai 

gyakorlatot tud igazolni. 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás 

A munkakör, foglalkozás 

FEOR száma FEOR megnevezése 

1210 Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője 

1411 Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője 

1419 Egyéb gazdasági tevékenységet segítő egység vezetője 

2512 Adószakértő, szaktanácsadó 

3652 Adó- és illetékhivatali ügyintéző 

 
 

A munkaterület rövid, jellemz ő leírása 

Az adótanácsadó a vállalkozások, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű 
kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos, rendszeresen ismétlődő vagy eseti 
feladatokra és ügyletekre vonatkozó tanácsadói, ellenőrzési munkát végez. 
Értelmezi a kapott megbízást, azonosítja a megbízással összefüggő releváns tényállást, az ezek 
alapján adódó adókötelezettségeket, és ezek hatásáról és következményeiről megbízójának 
tájékoztatást ad. Részt vesz a vállalkozás adókötelezettségeinek teljesítésében, a bevallások 
előkészítésében, az ehhez kapcsolódó számviteli feltételrendszer kialakításában, 
működtetésében, elemzi, hasznosítja az abból nyert információkat. 
Megbízója vagy munkaadója felhatalmazása alapján a rendszeresen ismétlődő feladatokhoz és 
ügyletekhez kapcsolódó adókötelezettségek és jogok érvényesítésében, ellenőrzésében 
közreműködik. Az adóhatóságok előtti eljárásokban képviseletet lát el. 
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Az oktatás témakörei 

•  Jogi ismeretek alkalmazása 30 tanóra (30 óra elmélet, 0 óra gyakorlat) 0 tanóra személyes 
konzultáció 

•  Az adózás rendje, adóigazgatási eljárás 30 tanóra (30 óra elmélet, 0 óra gyakorlat) 16 tanóra 
személyes konzultáció 

•  Közvetlen adózási feladatok 90 tanóra (55 óra elmélet, 35 óra gyakorlat) 56 tanóra személyes 
konzultáció 

•  Közvetett adózási feladatok 90 tanóra (55 óra elmélet, 35 óra gyakorlat) 56 tanóra személyes 
konzultáció 

•  Egyéb adózási feladatok 80 tanóra (52 óra elmélet, 28 óra gyakorlat) 40 tanóra személyes 
konzultáció 

•  Számviteli feladatok ellátása 80 tanóra (52 óra elmélet, 28 óra gyakorlat) 38 tanóra személyes 
konzultáció (Mérlegképes könyvelői képesítéssel MENTESSÉG!) 

•  Adótanácsadási tevékenység 20 tanóra (20 óra elmélet, 0 óra gyakorlat) 0 tanóra személyes 
konzultáció 

 

A képzés id őtartama 

420 tanóra, 206 tanóra személyes konzultációval (2 félév, októbertől júniusig) 
 

A tanfolyam ára Távoktatás (10 fő) 
diplomával 

Távoktatás (10 fő) 
mérlegképessel 

Teljes tandíj 430.000,-Ft (2.080,-Ft/óra) 350.000,-Ft (2.080,-Ft/óra) 

Egyben fizetve (-
10%)  

387.000,-Ft (1.870,-Ft/óra) 315.000,-Ft (1.870,-Ft/óra) 

Részletfizetés  

1x50.000,-Ft 
(Jelentkezéskor) 

1x20.000,-Ft (Induláskor) 
8x45.000,-Ft 

1x50.000,-Ft (Jelentkezéskor) 
1x20.000,-Ft (Induláskor) 

7x40.000,-Ft 

 
A tankönyvek várható költsége:  kb. 20.000,-Ft 
A vizsgadíjak várható költségei:  130.000,-Ft 
 

Legközelebb indul 

Szerda  délelőtt (09.00-15.30), Kezdés:  2016. október 12. 09.00 
Vasárnap  délelőtt (08.30-15.00), Kezdés:  2016. október 16. 08.30 
 

Hatósági engedély:  Kobak 21 Ügyviteli és Szolgáltató Bt.;  E-001004/2015/A002 


