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1. Bevezetés 

 

A szakdolgozatot az okleveles adószakértő képzés keretében adóellenőrzés szakos 

hallgatóként készítettem el. Az adóztatás folyamatában az Adózók, Adóhatóságok és Adó-

hatalmak nem csak személyes vesznek részt, hanem más személyekre is delegálják a joga-

ik érvényesítését és a kötelezettségeik teljesítését. Ezt a delegálást nevezik képviseletnek. 

Dolgozatomban a képviseletre vonatkozó szabályokat, a kialakult gyakorlatot, és a 

hiedelmeket ismertetem. 

A dolgozatban kitérek a nem jogi értelemben vett képviseletre, valamint a jogi érte-

lemben vett képviseletre, mind az anyagi jogi mind az alaki jogi képviseletekre is. 

Vizsgálom a hivatásszerűen képviselni jogosultak különböző csoportjait és össze-

hasonlítom azokat, a képzettségük, és lehetőségeik alapján. 

Külön vizsgálom a törvényes képviselet formáit, azon belül a szervezeti képviseltet. 

A dolgozat készítése során a jogforrási adatgyűjtést 2008. szeptember 30. napján 

lezártam. A dolgozatban a 2008. szeptember 30. napjáig megjelent (kihirdetett, közzétett) 

jogszabályokat, állami irányítás egyéb jogi eszközeit, jogalkalmazói jogképződés termékeit 

vizsgálom. A jogszabálytervezetek közül kitérek az új Polgári Törvénykönyv tervezetére 

(T/5949. törvényjavaslat), mint a jövendőt meghatározó egyik lényeges törvényre, és a 

Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény átfogó módosításának javaslatára (IRM/AJFO/638/2008). 

Az APEH és a Vámhatóság belső rendjéről az érintett szervek honlapjain keresztül 

lehet tájékozódni. A belső rendet általában a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) 

rögzíti. Az 1/2007 PM utasítás rendelkezik az APEH SZMSZ-áról, melyet az APEH hon-

lapján lehet elérni. Hasonlóan a 87/2008. VPOP utasítás rendelkezik a VPOP SZMSZ-áról, 

melyet a VPOP honlapján lehet elérni. Egyik utasítás sem jelent meg hivatalos közlönyben 

vagy jogszabálygyűjteményben. 
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2. A képviseletről 

2.1. A képviseletről általában 

 

Általában minden témában az ókori hagyományokra szoktak hivatkozni (már az 

ógörögök is). Demokratikus hagyományokat a görög demokráciáig vezetik vissza, ahol egy 

közösség, egy csoport képviseletét különféle módokon szabályozták. Kialakultak a képvi-

seleti formák intézményesült változatai is. 

Jogi vonatkozásban a római jogi hagyományból szokták levezetni valamely jogin-

tézmény eredetét. A római jog, mint annyi más esetben a képviselet esetében sem határozta 

meg explicit módon, nem definiálta a képviselet jogi fogalmát, de magát a jogintézményt 

szabályozta. Különbséget tett közvetett és közvetlen képviselet között. Részletesen szabá-

lyozta a törvényes és a jogügyleten alapuló képviselet feltételeit. Megkülönböztette az ügy-

leti és a perbeli képviselet fogalmát. 

A teljesség igénye nélkül meg kell említeni, hogy a különböző jogágak által megha-

tározott jogalanyi kör eltér egymástól. Amiben, minden jogág egyetért, az a természetes 

személyek jogalanyisága, bár a cselekvőképtelen, illetve korlátozott cselekvőképes szemé-

lyek jognyilatkozat tételi jogosultságát eltérően korlátozzák. További konszenzus a jogala-

nyiságot illetően a jogi személyek jogalanyisága. A jogi személyre vonatkozó jogszabály-

nak rendelkeznie kell a képviselet és a döntéshozatal módjáról. 

Vannak nevesített jogszabályokban leírt jogalanyok, amelyeket a jogalkotó nem tett 

jogi személlyé, de az önálló jogalanyiságuk bizonyos körben fennáll, ilyenek például (jogi 

személyiség nélküli gazdasági társaságok, társasház, társasüdülő, építő közösség, polgári 

jogi társaság, házastársak / élettársak vagyonközössége, hallgatói önkormányzat, ingatlant / 

ingót / vagyoni jogot hasznosító közösség ÁFA szempontból, ÁFA csoportosan adózó cso-

port, kapcsolt vállalkozások) 

A polgári jogi jogalanyiság nem feltétlenül keletkeztet közjogi, vagy közigazgatási 

jogalanyiságot. Ez fordítva is igaz: közjogi, vagy közigazgatási jogalanyiság nem feltétle-

nül keletkeztet polgári jogi jogalanyiságot. 

Természetesen nem minden köznapi értelemben vett képviselet, jogi képviselet. 

Amennyiben a képviselet nem jogi hatás kiváltására irányul, nem beszélhetünk, jogi érte-

lemben vett képviseletről. Ilyen képviselet például a hallgatói önkormányzat általi tanul-

mányi érdekvédelmi képviselet.   
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Az adózási folyamatban (jogilag szabályozott eljárásban) a konkrét cselekményeket 

általában természetes személyek végzik. A szerepek természetéből adódik, hogy a jogi 

személyeket és a jogi személyiség nélküli jogalanyokat valakinek (természetes személy) 

képviselnie kell. Az Adózókat, Adóhatóságokat, és az Adóhatalmakat természetes szemé-

lyek képviselik általában.  

Napjaink kommunikációs, pszicho-kibernetikai és informatikai lehetőségei szerint 

már megvalósítható egy, a virtuális térben létező és önállóan kommunikációs interakciókat 

végző virtuális személy (infórobot). Elláthat adóhatósági és adózói rutin feladatokat, az 

Adóhatóságok illetve Adózók nevében. Ilyen rutin feladat lehet például, az egyenlegértesí-

tők, igazolások kiállítása, és digitálisan aláírt értesítő elektronikus levelek küldése. Ugyan-

csak Adózói robot végezheti az adók határidőben ütemezett utalását. 

Csoportos megnyilvánulásokat (például: testületi ülés, árverés) lehet informatikai 

rendszereken lebonyolítani, ezekben az esetekben is képviselhetik az egyes természetes 

személyeket infórobotok. 
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2.2. A képviselet meghatározása 

 

Magyar értelmező kéziszótár [Akadémiai Kiadó] meghatározása szerint: 

A képviselet az, a cselekvés, állapot, hogy valaki más nevében, valahol megjelenik, 

eljár, működik. 

A meghatalmazás valakinek a feljogosítása valamire, valamely jogkör vagy intéz-

kedési jogosultság adása. 

A megbízás az, ha valakire más valaki ráruházza valamely feladat elvégzésének a 

kötelességét, illetve valamely előny élvezésének a jogát. 

A képviselet lényege, hogy valaki más helyett cselekszik, annak nevében, annak 

kockázatára. A cselekvés során a képviselő személye, általában könnyen azonosítható.  

A tömeges képviselet az, amikor a képviseltek személye konkrétan nehezen azono-

sítható. Ilyen képviseletek például: 

• A politikai képviselet a választók nevében, a választók érdekeire hivatkozással 

végzett cselekvés. Jogilag rendezett körülmények között alakul ki. Például par-

lamenti vagy önkormányzati képviselet. 

• Az érdekképviselet az érintettek érdekeire hivatkozással végzett cselekvés. Jogi-

lag rendezett keretszabályozással alakul ki. Például: szakszervezetek, szakmai 

kamarák. 

• Az önjelölt képviselet, amikor valamely személy vagy szervezet kijelenti, az 

érintettek nagytömegéről, hogy az érdekeiket képviseli. Például: egyesületi 

szurkolók közössége, egyes környezet és állatvédő szervezetek, stb. 

Az egyedi képviselet az, amikor a képviseltek személye konkretizálható. Ez nem azt 

jelenti, hogy minden természetes személyt, akit képviselnek, egyedileg lehet azonosítani, 

de lényegében egyértelműen meghatározható a képviseltek köre. Ennek is több fajtája le-

het: 

• Nem jogi értelemben vett képviselet az, ha nem jognyilatkozat tételéről szól a 

képviselet, vagy a jog által, jogalanyként el nem ismert szerveződések képvise-

letéről van szó. (például felsőoktatási hallgatói érdekképviselet) 
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• Jogi értelemben vett képviselet az, ha valaki más nevében más javára tesz jog-

nyilatkozatot úgy, hogy általában a másik lesz a kedvezményezett, jogosított, 

kötelezett. 

 

2.3. Jogi értelemben vett képviselet 

A képviselet - általános fogalma szerint - egy jogalany helyettesítése más jogalany 

által jognyilatkozat tételében vagy elfogadásában úgy, hogy a joghatások közvetlenül a 

képviselt jogalany javára vagy terhére állnak be. Nincs helye képviseletnek a kizárólag 

személyesen tehető jognyilatkozatok esetében (például: házasságkötés, végrendelkezés). 

A képviselet többféle módon jöhet létre:  

2.3.1. Törvényes képviselet  

A törvényes képviselet elnevezés tulajdonképpen többet jelent, mint a kizárólag 

törvényben meghatározott képviselet. Jelenti a törvényen, jogszabályon alapuló képvisele-

tet, továbbá a jogszabályi felhatalmazás alapján a bírósági vagy a hatósági rendelkezésen 

alapuló képviseletet is. Ide tartozik a jog által meghatározott szervezetek (jogi személy, és 

jogi személyiség nélküli szervezetek) képviselet is. 

2.3.1.1. Jogszabályon alapuló képviselet 

Jogszabályi rendelkezés alapján létrejött képviselet, ami a jogszabály rendelkezésen 

alapul és minden további nélkül létrejön, és a képviselet elfogadása harmadik személyek 

részére kötelező.  

Például a családjogi törvény alapján a kiskorúak törvényes képviselője a szülő (ide-

értve a mostoha- és nevelőszülőt is), a Polgári Törvénykönyv alapján gondnokság alá he-

lyezett személyek törvényes képviselője pedig a gondnok.  

2.3.1.2. Hatósági rendelkezésen alapuló képviselet 

Jogszabályi rendelkezésen alapuló hatósági aktus eredményeként létrejött képvise-

let, ami hatósági aktus jogerőssé válása esetén harmadik személyek kötelesek a képviselet 

elfogadására.  

Például a gyámhatóság által kirendelt gondnok lehet még: a méhmagzat gondnoka; 

az ügyeinek vitelében akadályozott személy gondnoka ("a távollévő gondnoka") és az eseti 

gondnok. Eseti gondnok rendelhető annak a személynek, akinek van ugyan törvényes kép-
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viselője, de az érdekellentét vagy akadályoztatás miatt nem járhat el; akinek nincs törvé-

nyes képviselője, illetőleg annak személye nem állapítható meg; aki ismeretlen, távollévő 

vagy ügyeinek vitelében egyébként akadályozott és jogainak megóvása érdekében ez szük-

séges. A cselekvőképtelen állapotban lévő nagykorú személy részére a gyámhatóság szük-

ség esetén ideiglenes gondnokot is rendelhet, ami a gondnokság alá helyezésig, de legfel-

jebb egy évig hatályos. Folyamatban lévő polgári perben a bíróság a fél javára ügygondno-

kot rendelhet ki. Az ismeretlen helyen tartózkodó ügyfél számára a közigazgatási hatóság 

kérelmére a gyámhatóság rendelhet ügygondnokot. 

2.3.1.3. Szervezeti képviselet  

Tudjuk, hogy a jogi személyek és más szervezetek is természetüknél fogva képvise-

letre szorulnak. Az egyes szervezetek és jogi személy fajták képviseletének általános sza-

bályait a Polgári Törvénykönyv és a rájuk vonatkozó külön jogszabályok tartalmazzák. Ha 

a képviselő személyéről külön jogszabály nem rendelkezik, egy adott szervezet képviselő-

jét a szervezetet létesítő jogszabályban, határozatban vagy alapító okiratban (alapszabály-

ban, társasági szerződésben) kell meghatározni. A szervezeti képviselet a törvényes képvi-

selet egyik fajtája. A jogalkotó (ide értve a létesítő okirat elfogadóit is) in abstracto: anél-

kül, hogy megneveznék, a jog kimondja, hogy a szervezetet ki(k) képviseli(k).  Például 

korlátolt felelősségű társaságot az ügyvezető jogosult a képviselni. In conceto az egyedi-

leg, azt, az arra jogosultak határozzák meg (választják, kijelölik, stb.). Kívülálló a közhite-

les és nyilvános nyilvántartásból (például: cégjegyzék) tudhatja meg, vagy kapcsolatfelvé-

tel során a képviselő okirattal igazolja a képviseleti jogosultságát. Az ügyleti forgalom 

biztonsága érdekében célszerű lenne minden jogalanyisággal rendelkező szervezetre és a 

képviseletére vonatkozó adatot nyilvános és közhiteles ingyenesen elérhető nyilvántartás-

ban rögzíteni. Erre van rendelkezés az új Polgári Törvénykönyv tervezetében. A Polgári 

Törvénykönyv jelenleg előírja, hogy egy jogi személyt legalább ketten együttesen kell, 

hogy képviseljenek. Ettől csak törvény térhet el. Az új Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 

javaslatban az együttes képviselet lesz a választható lehetőség és az önálló képviselet az 

általános.   

2.3.1.3.1. Törvényi vélelmen alapuló szervezeti képviselet  

A Polgári Törvén alapján az áru adásvételével vagy egyéb szolgáltatás nyújtásával 

rendszeresen foglalkozó szervezetnek vagy magánszemélynek az ügyfélforgalom számára 

nyitva álló helyiségeiben (üzlet, ügyfélszolgálat) dolgozó személyt (alkalmazott, tag, al-
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kalmi segítő, stb.) – amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, vagy a körülmé-

nyekből más nem következik – az ott szokásos szerződések megkötésénél és ügyletek le-

bonyolításánál a szervezet vagy magánszemély képviselőjének kell tekinteni. A vélt képvi-

selő jogkörének korlátozása harmadik személlyel szemben hatálytalan, kivéve, ha a korlá-

tozásról tudott, vagy tudomást szerezhetett volna.  

2.3.1.3.2. Látszaton alapuló szervezeti képviselet  

A bírói gyakorlat ismeri még a harmadik jóhiszemű személyek irányában az úgy-

nevezett látszaton alapuló képviseletet. Ez olyan dolgozók tekintetében áll fenn, akik be-

osztásuknál fogva rendszeres tárgyalásokat folytatnak és a harmadik jóhiszemű személyek 

a munkáltató, illetve szervezeti képviselője eljárásából (pl. maga küldi a tárgyalásra a dol-

gozóját és annak eljárását már más alkalommal is jóváhagyta) alapos okkal következtetnek 

arra, hogy az illető személynek képviseleti jogosultsága van. 

2.3.2. Jogügyleten alapuló képviselet  

A jogügyleti képviselet meghatalmazáson alapul. A meghatalmazás a képviselőhöz, 

a másik félhez vagy az érdekelt hatósághoz intézett (címzett) egyoldalú jognyilatkozat, 

amely képviseleti jogot keletkeztet. A meghatalmazáshoz olyan alakszerűségek szüksége-

sek, amilyeneket jogszabály a meghatalmazás alapján végzendő cselekményre és előír 

(például ingatlan adásvételéhez az ingatlan-nyilvántartási törvény szerinti minősített írás-

beli alak, közigazgatási eljárásban írásbeli alak vagy hatósági jegyzőkönyvbe foglalt szó-

beli alak).  

Egy meghatalmazás szólhat egyetlen jognyilatkozat megtételére (elfogadására), egy 

ügy ellátására, egy ügytípusra vagy az ügyek körülhatárolt csoportjára. A meghatalmazás 

visszavonása is egyoldalúan történhet, de ez harmadik jóhiszemű személy irányában csak 

akkor hatályos, ha azt vele közölték. Magáról a visszavonás jogáról érvényesen nem lehet 

lemondani.  

A visszavonáson kívül a meghatalmazás megszűnik még annak a jognyilatkozatnak 

a megtételével (ügy ellátásával), amelyre irányult, illetőleg bármelyik fél halálával, jogutód 

nélküli megszűnésével. A halál nem minden esetben szünteti meg a képviseletet, hiszen a 

képviselőnek a képviselt érdekeit kell képviselni addig, amíg a jogutód (örökös) intézkedni 

nem tud az ügyek viteléről.  
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2.3.2.1. A meghatalmazás és a megbízás  

Meg kell különböztetni a meghatalmazást és a megbízást. A meghatalmazás, mint 

egyoldalú jognyilatkozat juttatja a meghatalmazott részére a képviseleti jogot. A megha-

talmazás alapján a meghatalmazott jogosulttá válik a képviseletre, azonban nem lesz köte-

lezett erre. A meghatalmazó lesz a képviselt, a meghatalmazott a képviselő. A meghatal-

mazott (képviselő) eljárásából közvetlenül a meghatalmazó (képviselt) válik jogosítottá és 

kötelezetté. A meghatalmazás címzettje felé - jogilag - a meghatalmazott úgy jelenik meg, 

mint a képviselt. A meghatalmazás tehát a képviselet külső megnyilvánulása. 

A megbízás egy szerződéses jogviszony a meghatalmazó és a meghatalmazott kö-

zött. E jogviszony keletkezteti a megbízott terhére a megbízó javára történő eljárás kötele-

zettségét. A megbízás tehát a képviselet belső megnyilvánulása. 

 

2.3.2.1.1. Meghatalmazás 

A meghatalmazás egyoldalú címzett jognyilatkozat, a képviselő számára nem te-

remt kötelezettségeket. A külső címzettek számára a képviselő kötelezettségvállalását iga-

zolja, ha a képviselő a meghatalmazást elfogadja a külső címzett felé tett nyilatkozatával. 

Praktikusan ezt a két nyilatkozatot a képviselő egyidejűleg kell a külső címzett felé átadja. 

A meghatalmazás nem keletkeztet kötelezettséget a külső címzett számára a képvi-

selő elfogadására. A közigazgatási jog, a perrendtartások bizonyos feltételek fennállása 

esetén a hatóságok, bíróságok, illetve más az eljárásban szereplők számára kötelezővé te-

szik a szabályszerű képviselet elfogadását! 

2.3.2.1.2. Megbízás 

A megbízási jogviszony határozza meg, hogy jár-e ellenszolgáltatás a megbízott el-

járásáért, hogy a képviselet ellátásával kapcsolatban a megbízott milyen költségeket visel 

és azt a megbízó hogyan téríti, igénybe vehet-e a megbízott helyettest a képviseleti cse-

lekmény teljesítésére vagy sem stb. Mint látjuk, a meghatalmazás alapján történő eljárás 

feltételezi a megbízási jogviszony meglétét a felek között. De a kapcsolat fordítva is szo-

ros: Éppen ezért a bírósági gyakorlat azt az álláspontot képviseli, hogy amennyiben a felek 

között olyan megbízási szerződés jött létre, melynek teljesítése képviselet ellátását jelenti, 

azaz meghatalmazást is feltételez, a megbízás magában foglalja a meghatalmazást is. 
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2.3.3. Álképviselet 

Álképviseletről akkor beszélhetünk, ha a más nevében eljáró félnek nincs képvise-

leti joga, vagy az, az adott ügyletre nem terjed ki. Az ekként tett jognyilatkozat hatása - 

elterjedt felfogás szerint - a törvényben jelölt mindkét esetben az, hogy a jognyilatkozat 

érvénytelen. Ha a képviselt az álképviselő nyilatkozatát utólag jóváhagyja, a jognyilatkozat 

érvényesen létrejön. 

A jóváhagyás kifejezett nyilatkozattal, ráutaló magatartással egyaránt megadható. 

Ha a jóváhagyás elmarad, a felelősség az álképviselőt terheli. A törvény azonban e kötele-

zettség terjedelmét a jogosultság hiányában eljáró képviselő jó- vagy rosszhiszeműségéhez 

mérten szabályozza. 

2.3.4. Alképviselet 

A képviselő ebbeli jogosultságát eltérő törvényi rendelkezés vagy ügyleti kikötés 

hiányában harmadik személyre átruházhatja. Képviselő nem csak természetes személy le-

het. Ilyenkor a képviseletből származó teendőket az adott szervezet képviselője látja el. A 

képviselet átruházását a Javaslat az új Polgári törvénykönyvről nevezi alképviseletnek. Az 

alképviselet és átruházás részletes szabályait, alkalmazását közigazgatási és adózási jogvi-

szonyokban még nem ismerjük. Ez analóg az ügyvédek helyettes állítási jogával és gyakor-

latával. 

2.3.5. Közvetett képviselet 

A közvetett képviselet jogügyleten alapul, és az eddig tárgyalt képviseleti formától 

annyiban különbözik, hogy a képviselő a megbízó (képviselt) érdekében (javára és utasítá-

sai szerint) eljárva a saját nevében tesz jognyilatkozatot. A közvetett képviselet kérdésköre 

rendszerint bizományi szerződés esetében merül fel, e szerződés előírásai pedig megfelelő 

szabályozást biztosítanak az ilyen esetekre is. Hasonló a részvényesi meghatalmazott jog-

állása is. A jelenleg hatályos Polgári Törvénykönyv szerint bizományosi módon (saját ne-

vében, de más javára) bármilyen szerződés megköthető, amit jogszabály nem zár ki. Így a 

valós szerződő személye titokban maradhat. Ezt oldja fel a Javaslat az új Polgári törvény-

könyvről, amely szerint bizomány az csak az ingó adásvételére vonatkozhat. A többi ha-

sonló típusú jognyilatkozatra a bevezetendő közvetett képviselet jogintézményét kell al-

kalmazni. 
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2.3.6. A virtuális képviselet 

Jogszabály lehetővé teheti, hogy természetes személy képviselők helyett infórobo-

tok képviseljenek valamilyen szervezetet, személyt. Az infórobotok az interakcióikban 

természetes személynek látszanak, ezért joggal nevezzük virtuális személyeknek. Az infó-

robotok (számítógépes programok) egy természetes személy felügyelete mellett, vagy tel-

jesen automatizáltan tömegesen algoritmizálható küldeményeket (például elektronikus 

levél, akár digitálisan aláírt formában is) készíthetnek. Ilyenek például a hírlevelek, tájé-

koztatók, vagy akár az adófolyószámla kivonatok. 

2.3.7. Szakszerű képviselet 

Bonyolultabb ügyek esetén laikus eljáró személy helyett célszerű lehet valamely 

szakma képviselőinek az eljárását megkövetelni, hogy az ügy érdemi vitele történhessék. 

Ennek két formája van. Egyik a kötelező szakmai képviselet. A másik a szakmai el-

lenjegyzés. 

2.3.7.1. Kötelező szakmai képviselet 

A kötelező képviselet, amikor kizárólag valamely szakma képviselői járhatnak el 

egy ügyben. (például cégbíróság előtt ügyvéd, szabadalmi ügyekben szabadalmi ügyvivő, 

stb.). 

2.3.7.2. Szakmai ellenjegyzés 

A szakmai ellenjegyzés lehetősége vagy kötelezettsége, azt jelenti, hogy az elkészí-

tett okiratot megfelelő szakmai és képviseleti jogosultsággal rendelkezők, szakmailag meg-

felelőnek minősítik. (Például bizonyos szerződéseket kötelező ügyvédi ellenjegyzéssel 

ellátni, feltételes adó megállapítási kérelmet ügyvéddel vagy adótanácsadóval kell ellenje-

gyeztetni, stb.) 

2.4. Jogi értelemben vett képviselet létrejötte 

A jogi értelemben vett képviselet egy jogalany helyettesítése, más jogalany által 

jognyilatkozat tételében vagy elfogadásában úgy, hogy a joghatások közvetlenül a képvi-

selt jogalany javára vagy terhére állnak be.  Ahhoz hogy a képviseleti rendszer működjön, 

az kell egyrészről, hogy az a jogalany, aki a jognyilatkozat címzettje meggyőződhessen a 

képviselet jogszerűségéről, másrészről, hogy amennyiben a képviselet jogszerű, azt a jog-

nyilatkozatot szükséges a képviselet jogszerűségének ellenőrzéséhez. Elsősorban azonosí-
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tani kell tudni a képviselő személyét.  Ellenőrzendő a képviselő személye, személyazonos-

sága. Azután a képviselet jogcíme és a jogcímnek megfelelő képviselői szerep. Ez a képvi-

selet alanyi oldala. Ezek után vizsgálni kell, a képviselet tárgyát, kiterjed-e a jogosultság 

arra, és végezetül nincs-e a képviselő és a képviselt között a képviselet tárgyában érdeküt-

közés. A továbbiakban a képviselet alanyi oldalát tekintjük át! Minden képviseleti módnál 

a képviselő azonosítása az alapvető és a közös.  

A képviselő általában természetes személy, amennyiben virtuális személy műszaki 

azonosítás szükséges, amelynek a részleteire ebben a dolgozatban nem térek ki. Természe-

tesen, ha a képviselet együttes, akkor nem egy, hanem több képviselő személyét, személy-

azonosságát kell azonosítani. 

Amennyiben valamely szervezet a képviselő, annak a természetes személy képvise-

lőjének a személyazonosságát kell és lehet vizsgálni. Ha képviselő szervezet képviselője is 

szervezet, akkor előbb- utóbb (véges sok lépésben) el lehet jutni természetes sze-

mély(ek)hez. A lényeg hogy a képviseleti jogosultságok láncot alkossanak, azaz ne legyen 

bennük kör. Biztos alkalmatlan az a képviseleti rendszer ahol „A” szervezet képviselője 

„B” szervezet és „B” szervezet képviselője „C” szervezet és „C” szervezet képviselője „A” 

szervezet. Az előzőekben vázolt egész képviseleti rendszerben nincs egy felelősségre von-

ható és nyilatkoztatható természetes személy. Az ilyen rendszereket alanyi oldalról elfo-

gadhatatlannak tartjuk! 

2.4.1. Törvényes képviselet  

Törvényes képviselet esetén a képviselet érvényességéhez a képviselő szerepét kell 

azonosítani!  

2.4.1.1. Jogszabályon alapuló képviselet 

Például a családjogi törvény alapján a kiskorúak törvényes képviselője a szülő (ide-

értve a mostoha- és nevelőszülőt is). Ebben az esetben a vizsgálandó tény, hogy a képvise-

lő jogi értelemben szülő-e?  

2.4.1.2. Hatósági rendelkezésen alapuló képviselet 

Például a gyámhatóság által kirendelt gondnok lehet az ügyeinek vitelében akadá-

lyozott személy gondnoka ("a távollévő gondnoka"). Ebben az esetben vizsgálandó, hogy a 

hatósági kirendelő rendelkezés feltételei teljesülnek-e? 
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2.4.1.3. Szervezeti képviselet  

A szervezeti képviselet esetén a szervezetekre vonatkozó jogszabályokban előírt 

személyek képviseletét a szervezetre vonatkozó szabályok szerint kell ellenőrizni. Bizo-

nyos szervezetek esetén a szervezet nevében eljárni jogosultak szerepét az aláírási címpél-

dánynak nevezett okirat tanúsítja. Nem minden szervezet típus esetén kötelező aláírási 

címpéldányt készíteni. Például alapítvány vagy társadalmi szerv esetén sem kötelező, bár 

célszerű. 

2.4.1.3.1. Törvényi vélelmen alapuló szervezeti képviselet  

A törvényi vélelmen alapuló képviselet esetén a képviselet érvényességéhez, a kép-

viselő személyét kell azonosítani és azt kell vizsgálni, hogy a törvényi vélelem feltételei 

fennállnak-e. 

2.4.1.3.2. Látszaton alapuló szervezeti képviselet  

A látszaton alapuló képviselet nem került ellenőrzésre, csak egy jogilag nem támo-

gatott, de a bírói gyakorlat által ítélhető képviselet! 

2.4.2. Jogügyleten alapuló képviselet  

A jogügyleten alapuló képviselet esetén a képviselet érvényességéhez, a képviselő 

személyét kell azonosítani és azt kell vizsgálni, hogy a képviselt meghatalmazta e szabály-

szerűen a képviselőt. 

2.4.2.1. A meghatalmazás és a megbízás  

2.4.2.1.1. Meghatalmazás 

A meghatalmazás esetén a meghatalmazást érvényességéhez, a meghatalmazott 

személyét kell azonosítani és a meghatalmazásban szereplő jogügylet által előírt alaki és 

tartalmi követelmények teljesülését kell vizsgálni. 

2.4.2.1.2. Megbízás 

A meghatalmazást magában foglaló megbízás esetén annak érvényességéhez, a 

meghatalmazott személyét kell azonosítani és a megbízás tartalmi és alaki megfelelőségét, 

valamint a megbízásban szereplő jogügylet által előírt alaki és tartalmi követelmények 

teljesülését kell vizsgálni. 
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2.4.3. Álképviselet 

Álképviselet előfordulása estén nincsenek meg a képviselet alanyi vagy tárgyi fel-

tételei. Ezért a képviselet érvényesen nem jöhet létre. Ha a hatóság álképviselő eljárását 

elfogadja, ahhoz nem fűződhet jogi hatás. 

2.4.4. Alképviselet 

Az alképviselet esetén a képviselet érvényességéhez, az alképviselő személyét kell 

azonosítani és azt kell vizsgálni, hogy a képviselt meghatalmazta e szabályszerű láncolaton 

keresztül az alképviselőt. A gyakorlatban gyakran előfordul az alképviselet, de eddig ezt 

nevesítve nem rendezte a Polgári törvénykönyv. Tipikus példái: az ügyfél megbízási szer-

ződést köt egy ügyvédi irodával (önálló jogi személy), de maghatalmazást az iroda egyik 

ügyvédjének ad. Másik gyakori előfordulása, hogy a megbízott ügyvéd az Ügyvédi törvény 

alapján helyettes ügyvédet von be. 

2.4.5. Közvetett képviselet 

A közvetett képviselet jogügyleten alapul a joghatása más, mint az eddig tárgyal-

taknak, ebben az esetben, a jogosított és kötelezett nem a képviselt, hanem a képviselő 

lesz. Így az ellenőrzése a képviseletet elfogadó oldaláról a szokásos ügyleti ellenőrzés 

szintjét nem kell, hogy meghaladja. 

2.4.6. A virtuális képviselet 

A virtuális képviselők esetén a képviselet érvényességéhez, a virtuális képviselőt 

kell egyedileg azonosítani és a küldemény formájának és tartalmának meg kell felelnie a 

jogszabályi és műszaki előírásoknak. 

2.4.7. Szakszerű képviselet 

2.4.7.1. Kötelező szakmai képviselet 

A kötelező szakmai képviselet érvényességéhez az képviselő személyét, szakmai 

jogállását kell ellenőrizni, és hogy nincs-e összeférhetetlenség az képviselendő ügyben a 

szereplők és a képviselő között. 
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2.4.7.2. Szakmai ellenjegyzés 

A szakmai ellenjegyzés érvényességéhez az ellenjegyző személyét, szakmai jogál-

lását kell ellenőrizni, és hogy nincs-e összeférhetetlenség az ellenjegyzendő ügyben a sze-

replők és az ellenjegyző között. 
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3. Az adózási folyamat szereplői és képviseletük 

 

Az adóztatási folyamat szereplőinek meghatározásához először is meghatározzuk 

az adó általunk használt a szakdolgozat szempontjából releváns fogalmát. Az adót kiter-

jesztett értelemben használjuk, a közbevételeket értjük alatta. 

A legális gazdaság fontos értékei a tulajdonjog sérthetetlensége, és tevékenységek 

normatív szabályozottsága. Ennek a fenntartására a fedezetet a gazdaság szereplőinek kell 

biztosítani. A gazdasági rendszerek fenntartói különféle elnevezéssel és módszerrel vonják 

el a szükséges anyagi eszközöket, illetve nyújtják a forrásokat a feladatokhoz:  

• Elvonások: adók, illetékek, jövedékek, vámok, járulékok, hozzájárulások, lefölözé-

sek, adók módjára viselkedő egyéb közterhek; 

• Nyújtott források: támogatások, juttatások; 

• Adóhatalom önfenntartása: költségvetési előirányzatok, saját címzett bevételek. 

Azokat a személyeket, amelyek adóztathatnak, adóhatalmaknak nevezzük. Ilyenek 

például, az állam, és az állami szabályozás keretein belül a települési önkormányzatok, 

ezek a másodlagos adóhatalmak. Az adóztatást az adóhatalom szervezi és irányítja. Az 

adózók számára lényeges, hogy az adóhatalom milyen módon él a lehetőségeivel, illetve 

mi a gazdasági mozgástere. 

Egy adott adóhatalomnak az adóztatatási jogosultsága, lehetősége a többi adóhata-

lom léte miatt korlátozott, azonban a saját körében lényegében korlátlan. Ezt a korlátlansá-

got adószuverenitásnak nevezzük. Az adószuverenitás ésszerű önkorlátozáson keresztül 

érvényesül. Tekintettel kell lenni más adóhatalmak hasonló tevékenységére, valamint saját 

adózóinak teherbíró képességére. 

Azokat a személyeket, amelyek kötelezhetők adózásra, adóalanyoknak nevezzük. 

Ez a fogalom bővebb, az adójogban megszokottól, mert kiterjed az adóbeszedésére kötele-

zett személyekre (például helyi idegenforgalmi adó) és, az adó megfizetésére kötelezhető 

személyre is (például örökös örökrész erejéig, nem korlátolt felelősségű cégtulajdonos mö-

göttes felelőssége).  

Az adóhatalmak adóztatási feladatait ellátó szervezeteket, adóhatóságoknak nevez-

zük. Ilyenek például: az állami adóhatóság, a települések jegyzői, vámhatóság, egyéb igaz-

gatási díjakat szedő szervek. 
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3.1.  Adóhatalmak 

 

Az adóhatalmak egy szuverenitási egység (állam, tartomány, helyi település) politi-

kai és jogrendbeli szabályok szerint választott képviseleti szervezettel rendelkezik. A poli-

tikai képviseleti rendszeren keresztül működik a jogalkotás (törvényhozás, helyi rendelet-

alkotás). A törvények által szabott módon kerül tartalommal megtöltésre az adószuvereni-

tás. 

Az adott egység operatív irányítását a végrehajtó hatalom végzi. Államok esetében 

kormánynak nevezzük, kisebb politikai egység (szövetségi tagállam, tartomány, megye, 

település) esetén változatos az elnevezésük. A végrehajtó hatalom a törvények végrehajtha-

tására rendeleteket alkot.  

Az adóhatalmak létrehozzák az adóhatóságaikat az adóztatási feladatok ellátására 

és közvetlenül irányítják azokat.  

Az adóhatalmakat a politikai és jogi képviseleti rendszeren keresztül választott 

vagy kinevezett személyek képviselik. 

Az adóhatalmak egymással érdekeik összehangolására szövetségeket alkotnak, po-

litikai és szakmai szervezeteket hoznak létre. 

Az adóhatalmak egymással koalíciókat is alkotnak, és így más adóhatalmakra nyo-

mást gyakorolnak. Az adószínvonalat, ha egy adóhatalom csökkenti, adóalanyok (adózói 

potenciál) mozgását indíthatja el a kedvezőbb adózási feltételeket nyújtó adóhatalom irá-

nyába. 

A tőke, az áru, a szolgáltatások és a személyek szabad mozgása miatt, az adott adó-

hatalomnak több választása van: 

• Leszállítja a saját adószínvonalát, arra a szintre, hogy ne legyen ok az adó-

zói potenciál mozgására. 

• Korlátozza a szabad mozgás lehetőségét 

• Szankcionálja a kedvező feltételeket nyújtó adóhatalom irányába mutató 

adózói potenciál mozgását. 

Az egyik legismertebb adóhatalmi koalíció Gazdasági Együttműködési és Fejlesz-

tési Szervezet – közismert nevén az OECD – amelyik a nemzetközi és kettős adóztatással 

kapcsolatos két és többoldalú egyezményekkel valamint közös nyilatkozatokkal igyekszik 
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a tagjai adószínvonalát fenntartani. Jelenleg német és francia javaslatra a szintén OECD 

tag Svájccal szembeni szankciókat szeretnének elérni. 

 

3.2. Adóhatóságok 

 

Az adóztatási feladatok ellátására az Adóhatalmak, Adóhatóságokat hoznak létre. 

Az Adóhatóságok politikai értelemben az Adóhatalmak képviselőinek vannak alá rendelve, 

jogi értelemben pedig a törvények szabta módon működnek. 

A globalizáció hatására az Adóhatóság egymással együttműködnek, Az Adóhatal-

mak szabta kereteken belül együttműködnek. 

Az Adóhatóságok nevében eljáró személyek, közigazgatási terminológiával ügyin-

tézők, adóigazgatási terminológiával, ügyintézők, adóellenőrök, revizorok. A kívülálló 

számára úgy tűnhet, hogy az ügyintézők kép viselik a hatóságot az ügyfelek számára. 

A közigazgatási jog szempontjából nem képviselet valósul meg, hanem az ügyinté-

ző a hatóság nevében eljár. Az ügyintéző – a hatóság nevében – nem jogokat szerez a ható-

ság számára, hanem az ügyben eljár. 

A szakdolgozatom szempontjából ez a különbségtétel nem lényeges. Vizsgálatom 

tárgyát az képezi, hogy az adóeljárások során a szereplőket milyen természetes személyek 

személyesítik meg. 

Vizsgálható, és vizsgálni is kell, hogy a hatóság részéről ki, és milyen jogcímen ve-

het részt az eljárásban. Az eljáró adóhatóságok vizsgálják a szereplőket, ellenőrzik a sze-

mélyazonosságukat, azonosítják a szerepüket. Ügyféli részéről jogos igény, hogy a hatósá-

gi nevében fellépő személyek személyazonosságát, és szerepét azonosíthassák. 

Az adóeljárásokban az ellenőrzésre felhatalmazott ügyintézők a felhatalmazásukat 

– megbízólevél – az ellenőrzés megkezdésekor be kell, hogy mutassák az ügyfélnek vagy 

képviselőjének. 

A közigazgatási hatóságok jogosultak és kötelesek ellenőrizni, hogy az Ügyfél kép-

viselete megfelelő-e. Jogosult-e képviselni, adott esetben rendelkezik-e a megfelelő szak-

képesítéssel vagy szakértelemmel. A hatóság „képviselőjével” szemben ilyen követelmé-

nyek teljesülését nem lehet vizsgálni. Mondhatjuk, a hatósági jogállás kiváltja a szakértel-

met, szakképzettséget! 
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A közigazgatási eljárások és ezen belül az adóeljárások hátrányosan különböznek 

az igazságszolgáltatás eljárásaitól. 

A két legfontosabb polgári demokratikus érték a személyes szabadság és a tulaj-

donhoz való jog. Ez utóbbi elszámoltatása és esetleges elvonása megvalósulhat egy adóel-

járásban (például vagyongyarapodási vizsgálat). A személyes szabadság büntető eljárás 

keretében korlátozható. 

Az adóeljárásban – mint közigazgatási eljárásban – a hatósági álláspontot, mint 

tényállást egy felhatalmazott köztisztviselő (revizor) deríti fel. Nem kell adótanácsadónak 

lennie, vagy hasonló szakképzettséggel rendelkeznie, nincs az ellenőrzésnek külső garan-

ciális kontrollja (adóügyész). A hatósági álláspont vitatására a másodfokon eljáró hatóság 

előtt van lehetőség. A másodfokon eljáró hatósági ügyintéző szakképzettségére sincs taxa-

tív jogszabályi előírás.  

Büntető eljárásban a tényállást – mint vádat – az ügyész és a nyomozási bíró által 

felügyelt nyomozóhatóság állapítja meg. A nyomozó hatóság nyomozójának nem feltétle-

nül kell megfelelő szakképesítéssel rendelkeznie. A vádat képviselő ügyész, a védelmet 

ellátó védő és az ügyet megítélő bíró is jogvégzett, jogi szakvizsgával rendelkező személy, 

azaz a különböző érdekeket, és értékeket képviselők és az érdemi döntéshozók egyforma 

szakképesítéssel rendelkeznek, ellentétben a közigazgatási eljárással!  

Összefoglalva: 

SZEREP ADÓELJÁRÁS BÜNTETŐ ELJÁRÁS 
Hatósági álláspont kialakítója revizor, külső felügyelet nélkül nyomozó, ügyészi felügyelettel 

Hatósági álláspont képviselője Ugyanaz a revizor ügyész 

Eljárás alá vont képviselője Art. szerint (adószakember) védőügyvéd 

Hatósági döntéshozó Döntésre jogosított ügyintéző bíró 
 

Az adóhatóságok dolgozóinak törvényes tömegképviseletét a megfelelő szakszer-

vezetek látják el. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési dolgozók Országos Szakszervezeti Tanácsa 

(ADOSZT) az állami adóhatóság, Vám-és Pénzügyőrség Független Szakszervezete a vám-

hatóság szakszervezeti dolgozóit tömöríti. Sajátos joguk, hogy saját érdekeik védelmében 

sztrájkolhatnak, de szolidaritási sztrájkban nem vehetnek részt. 

3.3. Adózók, adófizetők 

Azokat, akiket az adóhatalom valamilyen adókötelezettséggel terhel általában adó-

zóknak vagy adófizetőknek nevezi a köznyelv. Sokkal bonyolultabb a valós jogi helyzet, 

vannak kizárólag adófizetésre kötelezett személyek (örökös, megajándékozott, megszűnt 
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szervezet mögöttes felelőse), akiket az adózói jogosítványok megilletnek, de az eredeti 

adózó (örökhagyó, ajándékozó, megszűnt szervezet) jogai nem illetik meg. Vannak kizáró-

lag adó visszatérítésre jogosultak, akik szintén nem adózók. Az adófizető és az adózó sem 

szinonimái egymásnak. Vannak fizetési kötelezettséggel nem járó adózói kötelezettségek 

is. 

Az Adózók vagy Adófizetők eljárásbeli képviseletével részletesen foglalkozunk a 

további fejezetekben. Most felsorolok néhány szervezetet, amelyek az Adózók önjelölt 

tömegképviseletét végzik. 

A Magyar Adófizetők Országos Szövetsége (MAOSZ) melynek elnöke hg. Esterhá-

zy Antal (sic!). Mindenféle nemzetközi Adófizető szervezetben képviseli a „magyar adófi-

zetői érdeket”. A szépséghibája, hogy az elnök neve elé a hg. rövidítést kiteszi, ami a her-

ceg nemesi titulus rövidítése. Az egyes címek és rangok megszüntetéséről szóló 1947. évi 

IV. törvény szerint, a nemesi címek használata tilos. Ez az önjelölt képviseleti szerv a jog-

követésben nem jár el példamutatóan. Nincs nagy ismertsége és társadalmi elfogadottsága. 

Honlapján rendszeresen közzétesz tanulmányokat az adózás aktuális kérdéseiről. 

Az Adózók Érdekvédelmi Szövetsége nevében érdekvédelmi szövetség. 2005-ben 

alakult a 2006-os választások után kikopott a közéletből. Adószakmai célokat nem hirdetett 

meg. A honlapja sem frissül.  

Az APEH Üldözötteinek Szövetsége (APÜSZ) jogi személyiséggel nem rendelkező 

társadalmi mozgalomként határozza meg önmagát. Bejegyzését az APEH keresetére tagad-

ták meg, amely ellen a szervezet nemzetközi jogi fórumhoz fordult. Jogi legitimálása érde-

kében ugyanaz a személyi kör alakított egy APÜSZ pártot. Adószakmai érdemi párbeszé-

det nem folytat ilyen irányú célokat nem fogalmaz meg. 

Egy fejlett piacgazdaság társadalmának gazdasági alapja lehet egy közmegegyezé-

sen alapuló adórendszer. Ez szükségessé tenné, hogy az adózói részvételt intézményesítsük 

megfelelő formában. Például egy jogszabályban elismert társadalmi szervezet, amelynek a 

jogosítványait az adótörvények rögzítenék, és az adózói érdekképviselet lenne a feladata. 
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4. Az eljárási szabályokról 

Az eljárási szabályokat két nagy csoportba sorolhatjuk, önálló jogszabályban kihir-

detett alaki eljárási szabályok, vagy anyagi jogszabályba foglalt eljárási szabályok. Önálló 

alaki szabályt általában több anyagi jogszabály közösen leírható eljárási rendjére szoktak 

készíteni. Természetesen az anyagi jogszabályok egy kissé másképp rendelkezhetnek, mint 

az általános alaki jogszabályok. Ez esetben a „ius speciale derogat ius generale” elvnek 

megfelelően az egyedi anyagi jogszabályban írtak az irányadóak! 

Az eljárási szabályokat tovább osztályozhatjuk, aszerint, hogy egy közigazgatási 

hatóság vagy egy bíróság előtti eljárást szabályoznak.  

A nemzetközi egyezmények önállóan tartalmazhatnak eljárási szabályokat. Az ille-

tékesség megállapításának módjára nem feltétlenül alkalmazhatóak a közigazgatási vagy 

bírósági szabályok. Amennyiben a magyar jog az irányadó jog, és a magyar eljárás folytat-

ható le, akkor alkalmazhatóak a magyar eljárási szabályok. Az illetékesség megállapításá-

nak módját – azaz az illetékesség megállapításának eljárási szabályait – a nemzetközi 

egyezménynek kell tartalmaznia. 

A nemzetközi egyezmények általában valamelyik modellegyezmény konkrét meg-

nyilvánulásai, ezért az általános kép kialakításához elegendő a modellegyezmény ismerete. 

Természetesen konkrét ügyben ez kevés! 

A szakdolgozat szempontjából minket elsősorban az érdekel, hogy az adózási sze-

replők képviseletét ki és milyen módon teheti meg. 

A különböző eljárás fajták történetileg a közbevételek különböző nemeiből alakul-

tak ki. Adók, vámok, illetékek, stb. Mára már csak az eltérő eljárási szabályok maradtak, a 

klasszikus pénzügytani elhatárolások felpuhultak. A vámhatóság esetében pedig az Európai 

Uniós csatlakozás miatt felszabaduló kapacitást, töltötték meg feladattal. 

 

4.1. Közigazgatási eljárás 

Az adózásban a hatósági eljárási szabályok kiindulása, sok esetben mögöttes szabá-

lya a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény, – a továbbiakban Ket. Az Adóhatósági képviselet során már részleteztem a 

Ket szabályait. A hatóság a Ket.-en alapuló eljárásokban köteles vizsgálni a képviselet 

megfelelőségét és a képviselő alkalmasságát. A Ket módosítás tervezete részletezi a meg-
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hatalmazással kapcsolatos követelményeket új 40/A. § közbeiktatásával. Ezzel sok felesle-

ges vitát az ügy érdemi megkezdése előtt rövidre zár. 

 

4.2. Adó eljárások 

Az adózásban az adóeljárások általános szabálya az adózás rendjéről szóló 2003. 

évi XCII. törvény – a továbbiakban Art. Az Art. rögzíti, hogy a Ket. melyik részeit nem 

kell alkalmazni az adózásban. Speciális Art.-beli jogintézmény a hatósági jogkör delegálá-

sa – gyakorlatilag képviselet, alvállalkozásba adás – helyi adó ellenőrzés esetére, ha a helyi 

adóhatóságnak nincs megfelelő szakértelemmel rendelkező ügyintézője. Az ellenőrzésre 

megbízhatóak szakmai köre és feddhetetlenségének ellenőrzöttsége vitatható, pedig adótit-

kot kezelnek. Egyes elkülönített pénzalapokról szóló törvények speciális eljárási szabályo-

kat fogalmaznak meg azzal, hogy az ott nem szabályozott kérdések tekintetében az Art. 

előírásait kell alkalmazni, így általában a képviseletre is. 

 

4.3. Vámeljárás 

Az vámhatóság feladatává tett adók tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásá-

ról szóló 2003. évi CXXVI. törvény – közkeletű rövidítéssel a Vámtv. – az irányadó eljárá-

si szabály, amely rögzíti, hogy a mögöttes jogszabálya a Ket kivéve, ha az anyagi jogsza-

bály másként nem rendelkezik. 

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 

szóló 2003. évi CXXVII. törvény – közkeletű rövidítéssel a Jöt.  – előírja (48. §), hogy a 

harmadik országból behozott jövedéki termékre a jövedéki termék nem közösségi áru jel-

legének fennállásáig, valamint a belföldről harmadik országba kiszállításra kerülő adózat-

lan jövedéki termékre a vámjogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Ezen túl a vám-

hatósághoz teljesítendő adózói kötelezettségre, az adó visszaigénylésére, az ellenőrzésre, a 

hatósági eljárásra, a végrehajtási eljárásra, valamint a jogkövetkezményekre az Art.-t, és a 

vámjogszabályokban, illetve az Art.-ban nem szabályozott kérdésekben, továbbá az egyéb 

közigazgatási hatósági ügyben Ket.-t kell megfelelően alkalmazni. 

A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény szerinti adóról szóló törvény 

speciális eljárási szabályokat állapít meg. Vannak esetek, amikor a vámeljárás keretében 
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kerül az adó elszámolásra, és van olyan eset, amikor közlekedési hatósági aktus részeként. 

A nem szabályozott kérdésekben az Art.-t kell alkalmazni, így az eljárási képviseletre is. 

A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi ter-

mékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény szerint (3. §) az importált termékdíj köteles ter-

mék esetén a vámjogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Belföldi előál-

lítású, illetve Közösségen belül behozott termékdíj köteles termék esetén az adóigazgatási 

eljárásra és a jogkövetkezményekre az e törvényben meghatározott eltérésekkel Art.-t kell 

értelemszerűen alkalmazni. A további az előzőek alapján részletesen nem szabályozott 

közigazgatási hatósági ügyben Ket.-t kell megfelelően alkalmazni. 

A vámhatóság eljárási kompetenciájába tartozó adók esetén a vámhatóságra rá vo-

natkozó szabályokat kell alkalmazni, de az eljárásra speciális szabályozás van érvényben. 

  A külföldön nyilvántartott tehergépjárművek adójával, kapcsolatosan a gépjármű-

adóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény III. fejezete rendelkezik. Az adót illetékbélyegben 

vagy készpénzben rendeli megfizetni.  

Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény szerint a vámhatóság feladata 

annak beszedése, amelyre lényegében az Art. szabályait kell alkalmazni. 

 

4.4. Illetékeljárás 

Az illetékekkel kapcsolatos eljárási szabályokról az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény – közkeletű rövidítéssel az Itv. – mint anyagi jogszabály, tartalmaz rendel-

kezéseket, és rögzíti, hogy a mögöttes jogszabálya az Art. Ennek megfelelően a képviselet-

re az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

4.5. Polgári peres és nem peres eljárás 

Az adózásban a hatóság és az adózó közötti jogvitát közigazgatási perben lehet el-

dönteni. A közigazgatási perekkel kapcsolatos eljárási szabályokat a polgári perrendtartás-

ról szóló 1952. évi III. törvény – közkeletű rövidítéssel a Pp. – rögzíti. Az eljárás során a 

perbeli képviseletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az elsőfokú bíróság előtti per-

képviseletet, több jogszabály együttes értelmezése alapján adótanácsadó is elláthat. Ennek 

a képviselet jogosultságnak van egy kissé erőltetett jellege, ezért a gyakorlatban, az adóta-

nácsadót a per idejére alkalmazza az adózó.   
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A perképviselet egy külön szakma az eljárásjogi és egyéb jogi kérdések közt ügy-

védek könnyebben eligazodhatnak. Nem látom kizártnak, hogy adószakemberek (okleveles 

adószakértők) egy jogi vizsga után képviseletet láthassanak el, analóg módon a mérnök, 

vagy természettudós szabadalmi ügyvivőkhöz. 

 

4.6. Büntető eljárás 

Az adózásban a hatósági eljárás következményeként az Adózó szereplője lehet egy 

büntető eljárásnak. Az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokat a büntetőeljárásról szóló 

1998. évi XIX. törvény – közkeletű rövidítéssel a Be. – rögzíti. A megvalósítható büntető 

tényállásokat a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény – közkeletű rövidí-

téssel a Btk. – írja le. Az eljárás során a büntető eljárási képviseletre vonatkozó szabályo-

kat kell alkalmazni, figyelembe kell venni a speciális védői jogállást, a jogi személlyel 

szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény szerinti 

képviselet is. 

A büntető eljárásban a védő mellett adózással kapcsolatos ügyekben nem látnám 

kizártnak adószakember (okleveles adószakértő) közreműködését, akár védőügyvédet meg-

illető titokmegőrzési kötelezettséggel és jogosultsággal. 

 

4.7. Szabálysértési eljárás 

Az adózásban az Adózó szereplője lehet egy szabálysértési eljárásnak. Az ezzel 

kapcsolatos eljárási szabályokat a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény – köz-

keletű rövidítéssel a Szabs. tv. – rögzíti. A megvalósítható szabálysértési tényállásokat az 

egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet – közkeletű rövidí-

téssel a Szabs. r. – írja le. A szabálysértési eljárásra vonatkozó általános szabályok helyett 

az adóeljárási szabályokat kell alkalmazni, ha adóellenőrzés során kerül alkalmazásra va-

lamilyen szankció. Önállóan nevesített pénzügyi szabálysértés esetén az illetékes hatóság a 

vámhatóság. 

 

4.8. Végrehajtási eljárás 

Az adózásban a jogerős hatósági döntések kikényszerítését a végrehajtási eljárás 

keretében érheti el a hatóság. A végrehajtási eljárás során az Art. és a bírósági végrehajtás-
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ról szóló 1994. évi LIII. törvény – közkeletű rövidítéssel a Vht. – szabályait kell megfele-

lően alkalmazni. 

Az adóhatóságnak kapacitás szűke, vagy más ok folytán joga van az önálló bírósági 

végrehajtónak átadni az ügyet. Ebben az esetben az végrehajtás alá vont Adózó költségei 

megnőnek, az önálló bírósági végrehajtó nem éppen szerény díjazásával. Behajtási jutalék 

(eredmény 5 -10%-a), munkadíj (ügyérték 1-3%-a), költségátalány (munkadíj 50%-a), 

készkiadás. Ezt az Adóhatósági lépést kerülni kell. 
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5. A képviseleti rendszerről 

 

A továbbiakban az adóeljárásokra koncentrálunk. Az adóeljárásokban általában a 

képviseletet az Art. határozza meg. Az Art. az adózói joggal rendelkezők képviselhetőségét 

három részre bontja: magánszemélyek, egyéni vállalkozók és szervezetek. 

A magánszemély és egyéni vállalkozó közti eltérés annyi, hogy egyéni vállalkozót 

a nagykorú alkalmazottja is képviselheti. Magánszemélyt meg más nagykorú személy is 

képviselhet, így nagy különbség nem látszik a két megfogalmazás között, de azért van. 

Az eljáró hatóságnak vizsgálni kell, hogy a képviselet megfelelő-e? Míg egy ma-

gánszemély által meghatalmazott másik magánszemély esetén vizsgálható, hogy rendsze-

resen ellenérték fejében képvisel-e, ez a kérdés az alkalmazott vonatkozásában nem vethe-

tő fel, és ez okból nem zárható ki. A Ket. tervezete alapján, ezt nem kizáró ok, ezért nem 

kell majd vizsgálnia az eljáró hatóságnak. 

Természetesen minden az adózói joggal rendelkező cselekvőképes természetes 

személy eljárhat a saját ügyében, legfeljebb szakemberrel kell ellenjegyeztetnie némely 

esetben a beadványát. Akinek törvényes képviselője van azt a törvényes képviselő értelem-

szerűen képviselheti. Képviselheti ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász. Az 

adószakemberek közül adótanácsadó, (címzetes) adószakértő és okleveles adószakértő 

lehet képviselő. Képviselheti könyvelő és számviteli- könyvviteli vagy adótanácsadásra 

jogosult gazdasági társaság tagja vagy alkalmazottja, és nagykorú magánszemély. 

Természetesen minden az adózó joggal rendelkező jogképes szervezet szervezeti 

képviselője eljárhat a szervezet ügyében, legfeljebb szakemberrel kell ellenjegyeztetnie 

némely esetben a beadványát. képviselheti a szervezetet nagykorú alkalmazottja is. Képvi-

selheti jogtanácsos, ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász. Az adószakemberek 

közül adótanácsadó, (címzetes) adószakértő és okleveles adószakértő lehet képviselő. 

Képviselheti könyvelő és számviteli- könyvviteli vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági 

társaság vagy egyéb szervezet tagja vagy alkalmazottja.  

A továbbiakban részletesen megvizsgálom a különböző képviseletre jogosítottakra 

vonatkozó szabályokat. 

Az adóhatóság részéről az adózási folyamatban hatósági jogkörrel rendelkezőkről 

az Art. szűkszavúan rendelkezik. Ügyintézőkre adóellenőrökre, revizorokra állapít meg 

szabályokat. Az adóhatóság belső utasítási rendjét az SZMSZ-e, és kiadmányozási szabá-
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lyait „a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről” szóló 1995. 

évi LXVI. törvény – a továbbiakban Ltv. – alapján kiadott „a közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének általános követelményeiről” szóló 335/2005. Kormányrendelet szerint sza-

bályozott és az adóhatóság által kiadott iratkezelési rend határozza meg. 

Az Art. [100. §] és Vámtv. [17/P. §] szerint az adózó, illetve ellenőrzés alá vont jo-

gosult az ellenőrzést végző személyazonosságáról és megbízásáról meggyőződni. 

Az ügyintéző felhatalmazását egy konkrét ellenőrzési feladatra (megbízás) a meg-

bízólevél tartalmazza, amelynek alaki és tartalmi szabályoknak kell megfelelnie. Az ügyin-

téző hatósági jogállását a szolgálati igazolványa tanúsítja. Az ügyintéző személyazonossá-

gát a szolgálati igazolványa akkor igazolja, ha megfelel a személyazonosság igazolására 

alkalmas hatósági igazolványok kritériumainak. 

„A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvény 29. § (3) bekezdése részletezi a személyazonosító igazolvány adattartalmát, 

mely szerint, az igazolvány tartalmazza a polgár nevét, születési helyét, idejét, állampol-

gárságát, arcképét, saját kezű aláírását, a személyi okmány azonosítóját és érvényességi 

idejét, édesanyja születési nevét, nemét.  

A törvény 29. § (4) bekezdés rendelkezik arról, hogy a személyazonosság igazolá-

sára minden olyan hatósági igazolvány alkalmas, amely tartalmazza a dőlten szedett adato-

kat. Ilyen adattartalmú hatósági igazolvány például az érvényes útlevél és az új típusú kár-

tyaformátumú vezetői engedély. A törvény rendelkezik arról is, hogy a felsorolt, illetve az 

előzőeknek megfelelő adattartalmú érvényes hatósági igazolványok bemutatása esetében 

személyazonosítás céljából a polgár nem kötelezhető más okmány bemutatására. 

Az APEH SZMSZ-éből tudjuk, hogy az adóellenőr köztisztviselő, így a köztisztvi-

selők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény – továbbiakban: Ktv – szerint [7. §] ma-

gyar állampolgár. Az APEH szolgálati igazolványa hatósági igazolvány. Nyilvánosan ki-

hirdetett jogszabályi hivatkozás hiányában – az emlékezetem szerint, az APEH által rend-

szeresített szolgálati igazolvány nem tartalmazza állampolgársági adatot, nem tartalmazza 

a születési adatot, és a sajátkezű aláírást. 

Ezért az APEH szolgálati igazolványát nem kötelező a személyazonosság igazolá-

sára elfogadni, sem az adóhatóság épületében, sem azon kívül! 
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5.1. Az adóhatóság nevében eljárók 

Az Adóhatóság nevében eljárókat a másik fél értelemszerűen, jogosult azonosítani. 

Az előzőekben láttuk, hogy a személyazonosításon túl a hatósági jogállását kell ellenőrizni, 

valamint az adott ügyre vonatkozó felhatalmazást.  

A személyazonosításra vonatkozó szabályok szerint adott adattartalmú hatósági 

igazolványt kell elfogadni. A hatósági jogállást az adóhatóság helyiségein belül megdönt-

hetetlen vélelemmel el kell fogadni, hatósági helyiségen kívül a szolgálati igazolvány iga-

zolja. 

A konkrét ügyre vonatkozó felhatalmazást a megbízólevél tartalmazza. A megbízó-

levél tartalmazza az adóellenőr nevét, az adózó azonosító adatait és a megbízás tárgyát 

(adókötelezettség, időszak, ellenőrzési típus). A megbízólevélnek a kiadmányozás alaki 

követelményeinek meg kell felelnie. 

A jogszabályban előírt megbízólevél adattartalom nem eléggé szabatos. Más köz-

igazgatási ügyben általában előírják, hogy az ellenőrzésre meghatalmazott személy szolgá-

lati igazolványának száma is szerepeljen a megbízólevélen. Például névazonosság esetén 

egyértelműsíti az ellenőr személyét. 

Az önkormányzati adóhatóság, ha a kettős könyvvezetésre kötelezett adózó ellenőr-

zéséhez szükséges szakértelemmel rendelkező adóellenőre nincs, az adókötelezettségek 

teljesítésének ellenőrzéséhez megbízás alapján bejegyzett könyvvizsgáló vagy adószakértő 

(a továbbiakban: megbízott) közreműködését veheti igénybe. A megbízott az adózó ellen-

őrzéséhez szükséges iratokba betekinthet [Art. 95. § (6) bekezdés]. Kérdés, hogy az adóel-

lenőr az ellenőrzést, hogy folytatja le az Adózóval. Szerepelni fog a megbízólevélen egy 

nem önkormányzati munkatárs? Hogyan folyik be a vizsgálatba? Lehetőség lenne szakértői 

jogállással [Ket 58. §] bevonni. Ha ez lett volna a jogalkotói szándék, akkor nem közremű-

ködőt, hanem szakértőt határoztak volna meg a jogszabály szövegében. 

Nem lenne teljes a felsorolásunk, ha az adóhatóság nevében „eljárók” közül kima-

radnának a virtuális képviselők. Az állami adóhatóságot elektronikusan el lehet érni a kor-

mányzati portálon keresztül. Az állami adóhatósághoz előzetesen benyújtott meghatalma-

zásokban, a már azonosított személy szerepeit (saját személyében, árverezőként, szervezeti 

képviselőként, meghatalmazottként) rögzítik. A megfelelő kormányzati azonosítás és a 

szerep kiválasztása után az azonosított kapcsolatba léphet elektronikusan az adóhatósággal. 

A válaszokat infórobot adja így az adóhatóságtól digitálisan aláírt és időbélyegzett anyag-

ként letölthető adófolyószámla, törzsadat, foglalkoztatási és járulékfizetési adat. 
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Külön szólni kell az elektronikus árverezési felületről. Az árverezési felületen a 

kormányzati portál által azonosított, és erre a feladatra bejelentkezett természetes szemé-

lyek vehetnek részt. Az árverési ajánlatot egyedileg teszik meg az árverezők teljesen ano-

nim módon. A rendszer nem interaktív, azaz egyidejűleg nem látható az összes bejelentke-

zett licitáló és az ajánlata. Ezért az elektronikus árverés nem teljesen adekvát megjelenítője 

a klasszikus árverésnek. Az elektronikus árverésen a licitálónak módja van automatikus 

licitálási feltételt beállítani, amit az infórobot figyelembe vesz. 

Az adóhatóság virtuális személyeken keresztüli megnyilvánulásait technikailag 

azonosítható módon hajtja végre, azon a megfelelő technológiával ellenőrizhetők! 

 

5.2. Az Adózó nevében eljárni jogosultak 

 

Az eljárni jogosultak körét foglaljuk össze: 

ELJÁRÓ SZEMÉLY Magán Egyéni vállalkozó Szervezet 

Adótanácsadásra jogosult egyéb szervezet alkalmazottja - - x 

Adótanácsadásra jogosult egyéb szervezet tagja - - x 

Adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja x x x 

Adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság tagja x x x 

Adótanácsadó x x x 

ADÓZÓ x x - 

Adózó szervezeti képviselője - - x 

Adózó törvényes képviselője x x - 

(Címzetes) Adószakértő x x x 

Európai közösségi jogász x x x 

Jogtanácsos - - x 

Kézbesítési meghatalmazott (x) (x) (x) 

Könyvelő x x x 

Külföldi vállalkozás belföldi fióktelepe - (x) (x) 

Más nagykorú személy x x  

Nagykorú alkalmazott  x x 

Okleveles adószakértő x x x 

Pénzügyi képviselő - (x) (x) 

Számviteli, könyvviteli szolgáltatásra jogosult egyéb szervezet alkalmazottja - - x 

Számviteli, könyvviteli szolgáltatásra jogosult egyéb szervezet tagja - - x 

Számviteli, könyvviteli szolgáltatásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja x x x 

Számviteli, könyvviteli szolgáltatásra jogosult gazdasági társaság tagja x x x 

Ügygondnok x x x 

Ügyvéd x x x 

Ügyvédi iroda x x x 
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Az APEH elnöke a képviseleti jogosultságot több irányelvben szabályozta. A jelen-

leg hatályos szabályozás, az adóhatóság előtti képviseletről szóló többször módosított 

7010/2004. APEH irányelv. Ezt utoljára 2007. július 20. napján módosították. A jogalko-

tásról szóló 1987. évi XI. törvény – továbbiakban Jat. – szerint: az országos hatáskörű 

szerv vezetője irányelvet adhat ki. Az irányelv ajánlást ad, a jogszabály végrehajtásának fő 

irányára és módszerére. [55. §] Eszerint az APEH irányelv, mint országos hatáskörű szerv 

vezetőjének jogi iránymutatása az állami irányítás egyéb jogi eszköze. Nem jelenti azt, 

hogy az Adózónak kötelező ehhez alkalmazkodni, de az eljáró APEH adóellenőr feltehető-

leg ezt alkalmazza. 

Az Art. nem határozza meg, az irányelv nem részletezi az egyidejűleg eljárni jogo-

sult képviselők számát! A Be. rendelkezik arról, hogy több képviselő (védő) esetén az 

egyes képviselők tevékenységét, hogyan kell figyelembe venni. Jogszabályi kizárás hiá-

nyában egyidejűleg több meghatalmazottja lehet az adózónak, sőt mellettük még az adózó 

is eljárhat. 

5.2.1. Sajátos jogállású eljárni jogosultak 

Sajátos jogállású eljárni jogosultaknak azokat nevezzük akik / amelyek valamely 

speciális adózói kört képviselhetnek, vagy a képviseltük módja vagy a képviselet tartalma 

jelentősen eltér az általánostól. 

5.2.1.1. Felszámoló 

Fizetésképtelen nem magánszemély Adózó tevékenységének megszüntetésére irá-

nyuló hatósági kényszerintézkedés a felszámolás. A felszámoló az aki / amely ezt a fel-

számolást lebonyolítja. A cég szervezeti képviselője helyébe a felszámoló lép. A felszámo-

ló köteles megfelelő szakembereket alkalmazni, így a jogügyleten alapuló képviseletet 

valószínűleg felmondja, és a továbbiakban Ő látja el a képviseletet. 

5.2.1.2. Kényszer végelszámoló 

A jogutód nélküli megszűntetési eljárásban, az azt felügyelő bíróság elrendelheti a 

kényszer végelszámolást. Kényszer végelszámolóvá a bíróság jelölhet ki valakit, ultima 

rációként egy felszámolói névjegyzékben lévő felszámolót. A kényszer végszámolóra vagy 

a felszámolóra írottakat, vagy a végelszámolóra írottakat kell figyelembe venni. Ez a köve-

tendő a folyamatban lévő meghatalmazások érvényességet illetően. 
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5.2.1.3. Kézbesítési meghatalmazott 

Bármely magyarországi lakó, vagy székhellyel rendelkező jogalany lehet, aki / 

amely vállalja, hogy a magyarországi lakhellyel nem rendelkező külföldi személy helyett a 

hivatalos leveleket átveszi. [Art. 16. § (3) bekezdés f) pont] 

5.2.1.4. Külföldi vállalkozás belföldi fióktelepe 

A külföldi vállalkozás nevében és érdekében belföldi gazdasági tevékenységével 

összefüggésben adózási ügyvivőként kizárólag belföldi fióktelepe járhat el, ha a külföldi 

vállalkozásnak van belföldi fióktelepe. Ez a képviselet a közvetett képviseltre és a törvé-

nyes képviseletre vonatkozó ismérveket mutat. [Art. 8. §] 

5.2.1.5. Pénzügyi képviselő  

Magyarországon gazdasági célú letelepedésre nem kötelezett külföldi vállalkozás 

bízhatja. A képviselt tartalmaz közvetett képviseletre utaló elemeket is. [Art. 9. §] 

5.2.1.6. Ügygondnok 

Az ismeretlen helyen tartózkodó természetes személy adózó részére, ha ismeretlen 

helyen tartózkodik, vagy nem tud az ügyben eljárni, és nincs törvényes képviselője vagy 

meghatalmazottja, az eljáró adóhatóság kezdeményezésére a gyámhatóság ügygondnokot 

rendel ki. A gondnokrendelésre a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997 Kormányrendelet előírásai a mérvadóak. A gyámható-

ság gyakorlata szerint általában ügyvédet rendel ki. 

5.2.1.7. Végelszámoló 

Az Adózó cég, döntésre jogosult szerve a tevékenység megszüntetése mellett dönt-

het. Ebben az esetben a folyamatban lévő ügyek lezárását és az ahhoz kapcsolódó elszámo-

lást végelszámolásnak nevezzük. A végelszámoló az aki / amely ezt a végelszámolást le-

bonyolítja. A cég szervezeti képviselője helyébe a végelszámoló lép. A végelszámoló jo-

gosult, de nem köteles a folyamatban lévő szerződéseket felmondani. Így az adott megha-

talmazások érvényességet nem érinti a cégállapot változása. 

5.2.1.8. Vagyonfelügyelő 

A vagyonfelügyelő a csődeljárásban – kötelező fizetési haladék elérésére irányuló 

eljárás – kinevezett felszámolói névjegyzékben szereplő személy. Az adós adózó bizonyos 
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összeghatár felett csak a vagyonfelügyelő jóváhagyásával vállalhat kötelezettséget. Lénye-

gében a vagyonfelügyelőnek nincs képviseleti joga, de a jóváhagyása nélkül kötelezettség 

vállalás nem lehetséges. 

5.2.2. Laikus eljárni jogosultak 

Laikus eljárni jogosultaknak azokat nevezzük, akik eljárási jogosultságához a jog-

alkotó nem követel meg szakértelmet. 

5.2.2.1.  Adózó (szervezeti és törvényes képviselője) 

A cselekvőképes adózó saját ügyében jogosult eljárni. Bizonyos szakismeretet 

igénylő beadvány esetén jogszabály kötelezheti szakember ellenjegyzéséhez (például felté-

teles adó megállapítás).  Cselekvőképtelen adózó, képviseletéről vagy jogszabály, vagy 

hatósági, bírósági határozat rendelkezhet. 

5.2.2.1.1. Adózó törvényes képviselője 

A törvényes képviselő lényegében az adózó helyett gyakorolja a jogait. Ebben az 

esetben akár meghatalmazást is adhat a képviselt nevében. 

5.2.2.1.2. Adózó szervezeti képviselője 

Sok jogszabály hoz(hat) létre jogi személyt és jogi személyiség nélküli szervező-

dést, képződményt. Jelenleg nincs egy egységes regiszter a jogalanyok nyilvántartására, 

amely a képviseletre jogosítottjaikat is tartalmaznák. Az Új Polgári törvénykönyv tervezete 

szerint a jogi személy típust és konkrét jogi személyt csak törvényben lehet létrehozni, és 

kötelező lesz nyilvános és közhiteles nyilvántartásba venni. Jogi személyiség nélküli szer-

vezet típust is csak törvény ruházhat fel jogokkal, ha egyidejűleg rendelkezik a felelősség 

vállalás módjáról és a képviseletéről is. Természetes ezen felül megmaradnak az olyan 

belső szervezet és jogi személyiség nélküli jogalanyok, mint a házastársi vagyonközösség, 

a közös tulajdon, és így tovább. A szervezeti képviselő képviseleti jogosultságát az adóha-

tóság a belső nyilvántartásából ellenőrzi, vagy a képviselőnek igazolnia kell a jogosultsá-

gát. Sajátos helyzete van az önkormányzat jegyzőjének, nincs önálló képviseleti joga, de az 

önkormányzat kötelezettségvállalásához az ellenjegyzése szükséges.  

5.2.2.2. Más nagykorú személy 

Magánszemélyt képviselhet más nagykorú személy is, azaz tetszőlegesen bárki. A 

képviselőnek – bár kimondva nincs – cselekvőképesnek kell lennie. A Ket. 40 §. alapján a 
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hatóság a képviselő alkalmasságát vizsgálni köteles. Ez jelentheti az ügyhöz (ellenérdekelt-

e, vagy ellenérdekeltet képvisel-e) és a képviselthez való viszonyát (elfogulatlan-e), vala-

mint az eljárási lépések alkalmazásának képességét (például analfabéta képviselő nem viszi 

előre az ügyet). A Ket jelenlegi szabályozása szerint a hatóság megtagadhatja a képviselő 

eljárását, ha jogszabályi felhatalmazás alapján ellenérték fejében látja el a képviseletet. 

Hozzátartozó esetén az ingyenesség vélelmezhető. Ebben az esetben a hozzátartozó fogal-

mára a [Ket. 172. § g) pont]-ja alkalmazandó a [Ptk. 685. § b9 pont]-jával szemben, ugyan-

is az Art. csak a közeli hozzátartozó fogalmát rögzíti. A Ket. változtatás tervezete a ható-

ság számára nem ír elő ilyen szempontot, azaz ez nem lesz hatályba lépéstől képviselet 

megtagadására ok.  

5.2.2.3. Nagykorú alkalmazott 

Egyéni vállalkozó és szervezetet képviselheti a nagykorú alkalmazottja. Adózó 

nagykorú alkalmazott esetén feltételezzük, a cselekvőképességet a hatóság a meghatalma-

zás elfogadásakor vizsgálja. A más nagykorú személynél előírtakat vizsgálni kell, kivéve 

az ellenérték kapcsolatos vizsgálódást. Az alkalmazott nyilván ellenérték fejében végzi a 

munkáját, és ezt jogszabály jelesül a Munka törvénykönyve írja elő. 

5.2.3. Könyvviteli szakemberek 

Az adózó képviseletére könyvelő, és számviteli- könyvviteli szolgáltatás végzésére 

jogosult gazdasági társaság és egyéb szervezet tagja vagy alkalmazottja lehet jogosult. Az 

adóhatóságokkal tradicionálisan a könyvelők tartották a kapcsolatot. Amíg az adóbevallá-

sokat tradicionális úton nyújtották be jelentősége volt, hogy a könyvelők aláírhassák azo-

kat, azaz írásbeli képviseletet lássanak elé. Ugyancsak praktikus okokból a könyvelt anyag 

számviteli részletkérdéseiről az adózó könyvelését végzők (könyvelők) tudtak tájékoztatást 

adni, ezért indokolt volt a képviseleti jogosultságukat az ellenőrzési eljárásban fenntartani.  

Az Art. 2005. január elsejétől felpuhította ezt a hasznos elhatárolást. A számviteli 

szakembereknek nem feladata az adóeljárások mélyebb ismeret így a hatósági és végrehaj-

tási szakban a részvételük indokolatlan. Az ellenőrzési eljárási szakban a könyveléstechni-

kai kérdések megválaszolásában segítséget nyújthatnak, de a gazdasági döntések mögöttes 

esetleges adótervezési szempontjait nem tudják kellően artikulálni. 

Az adóeljárásban képviselőként részt venni értelme kizárólag az adóalany könyve-

lését végző könyvelő személynek van értelme. Az Art. nem írja elő, hogy az adózó és a 

könyvelő között ilyen kapcsolat álljon fenn, így általában teremt képviseleti jogosultságot. 
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Társadalmi nyomásra a jogalkotó az állandó képviselőként megjelölt – általában 

könyvelő – bevallás benyújtó mulasztási felelősségét a képviselőre telepítette. Ez a hazai 

jogban egyedülálló – és a képviselők számára diszkriminatív. Gondoljuk meg kötelező 

ügyvédi képviselet esetén, az ügyvéd esetleges mulasztásának jogkövetkezményét a meg-

bízó és nem az ügyvéd szenvedi el. Másik példa a kötelező banki pénztartalékolás esetén, 

az elhelyezett összeg befagyása esetén a bankrendszer legfeljebb 6 millió Forintig áll jót, 

bizonyos önrésszel.1 

Véleményem szerint az elektronikus bevallás társadalmi elfogadottsága magas, 

ezért a bizalmat teremtő jogszabály módosításokat vissza lehetne állítani, elkülönítve a 

bevallás benyújtási képviselet az adóigazgatási eljárási képviselettől. 

5.2.3.1. Könyvelő 

A hivatkozott APEH iránymutatás szerint: „Könyvelőnek bármely olyan magán-

személy minősül, aki vállalkozási/megbízási jogviszony alapján számviteli tevékenységet 

folytat.” Ezzel a sommás meghatározással nem lehet azonosulni!  

A könyvelő fogalmát jogszabály nem határozza meg, kritériumokat és szakmai el-

várásokat a könyvviteli szolgáltatókkal szemben fogalmaz meg, akiket nyilván is tart. Más-

részt véleményem szerint az a személy is könyvelő, aki a munkáját munkaviszony vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végzi. 

Szívem szerint, és a szakmai színvonal biztosítása miatt könyvelőnek csak a re-

gisztrált könyvviteli szolgáltatót tekinteném, és csak a szerződött ügyfele vonatkozásában 

tenném lehetővé a képviselet lehetőségét! 

5.2.3.2. Könyvviteli szolgáltató társaság 

A képviseleti jogosultsággal rendelkező pontos megnevezése: számviteli, könyvvi-

teli szolgáltatásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja.  

Az Art. ezen rendelkezése felett is eljárt az idő. Ma már a könyvelőcégek alkalma-

zottai ritkán járnak el személyesen az Adóhatóságnál. Ezért felesleges, hogy egy képvisele-

ti jogosultságot például egy könyvelő iroda alkalmazott kézbesítőjének adjunk. Ugyancsak 

semmilyen garantált szakmai kompetenciájának nem kell lennie az könyvelő iroda – mint 

gazdasági társaság – tagjának, tulajdonosának. 

                                                 
1 A dolgozat írása közben emelték 13 millióra az összeget, és azt meghaladóan az állami garanciát felső kor-
lát nélkülivé tették. 
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5.2.3.3. Könyvviteli szolgáltató egyéb szervezet 

A képviseleti jogosultsággal rendelkező pontos megnevezése: számviteli, könyvvi-

teli szolgáltatásra jogosult egyéb szervezet alkalmazottja, tagja.  

Az Art. ezen rendelkezése felett is eljárt az idő, bár szerintem tartalommal sohasem 

volt megtölthető. A gazdasági társaságnál írottak erre is igazak, ezen felül vegyük figye-

lembe: 

Az Art. [178. § 9. pont] szerint: „egyéb szervezet: jogi személyiséggel nem rendel-

kező társaság, szakcsoport, polgári jogi társaság, társasház, társas üdülő, társas garázs, épí-

tőközösség és minden más, jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülés”. Te-

hát mi lehet könyvelő egyéb szervezet? Polgári jogi társaság nem, hiszen nem lehet gazda-

sági tevékenysége a céljai között, társasház, társas üdülő, társas garázs, építőközösség 

könyveléssel nem foglalkozhat, nem arra célra hozhatók létre. Jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaságról már az előzőekben rendelkeztek. Jogi személyiséggel 

nem rendelkező személyi egyesülés nagy valószínűséggel nem hozható létre gazdasági 

tevékenység végzésére, arra való a gazdasági társaság. A szakcsoportok emlékezetem sze-

rint a szövetkezetek illetve állami gazdaságok keretein belül működtek. A jelenlegi szövet-

kezeti törvény nem ismeri ezt a fogalmat, a szövetkezetek átalakulása folytán ezek meg-

szűntek, így könyvelő szakcsoport sem értelmezhető. 

Sajnálatosan az egyéb szervezetek a meghatározás miatt semmitmondóak. Tarta-

lommal lehetne megtölteni, ha egyéb szervezet helyett jogi személy szerepelt volna a jog-

szabály szövegében. Ebben az esetben beszélhetnénk könyvelő szövetkezetről, könyvelő 

alapítványról vagy könyvelő egyesületről. Indokolatlan kizárni ezeket a magánszemélyek 

képviseletéből. 

Az APEH iránymutatás a fentiekben kifejtettekhez képest az egyéb szervezet fo-

galmába példálózva többet ért bele. Példaként a könyvelő szövetkezetre hivatkozik. 

5.2.4. Adózási szakemberek 

Adózási szakembernek tekinthetünk mindenkit, aki megfelelő szakképesítéssel ren-

delkezik, vagy működési engedélye van. Speciálisan az adószakemberek között tárgyaljuk 

azokat a szervezeteket, amelyek jogosultak adótanácsadói tevékenység végzésére. 

Jelenleg kihirdetett és 2009. január elsejétől hatályos rendelkezés szerint, az adóta-

nácsadókat, (címzetes) adószakértőket, okleveles adószakértőket a Pénzügyminisztérium 

fogja regisztrálni, és ellátja igazolvánnyal. A nyilvános névjegyzékből és a Pénzügyminisz-
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térium által kiadott hatósági igazolványból a működési jogosultság egyértelműen ellen-

őrizhető. Sajnálatosan az így kiadott igazolvány bár hatósági igazolvány, nem lesz alkal-

mas a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilván-

tartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény előírási szerint, mert nem szerepel rajta az igazol-

vány tulajdonosának az állampolgársági adata, és a saját kezű aláírása sem. 

5.2.4.1. Adótanácsadó 

Az adózással kapcsolatos szakképesítések sorában az adótanácsadó szakképesítés 

alapvető. Ez egy gazdasági jellegű szakképesítés, a képzés keretében adótan, adójogot ta-

nulnak és megismerkednek a gyakorlati tennivalókkal. A képzésre jelentkezni felsőfokú 

végzettséggel, a képzettség szakirányától függően egy vagy két év szakmai gyakorlattal 

lehet. A képzés kettő évig tart. A felsőfokú végzettség megszerzését követő 3 év múlva 

lehet valaki legkorábban adótanácsadó. 

Az adótanácsadók képzésére, névjegyzékére, és igazolványára több időszakban el-

térő szabályozás volt. Jelenleg kihirdetett és 2009. január elsejétől hatályos rendelkezés 

szerint, az adótanácsadókat a Pénzügyminisztérium fogja regisztrálni, és ellátja igazol-

vánnyal. A nyilvános névjegyzékből és a Pénzügyminisztérium által kiadott hatósági iga-

zolványból a működési jogosultság egyértelműen ellenőrizhető. Jelenleg a képviseleti jo-

gosultság az adótanácsadói bizonyítvánnyal igazolható. 

5.2.4.2. (Címzetes) adószakértő 

Az adószakértő az egy viselhető cím, ezért a dolgozatban következetesen (címze-

tes) adószakértőnek nevezem.  

Ezt a címet a Pénzügyminiszter adja.  Feltétel a felsőfokú végzettség és a gyakorlati 

idő szakirányú végzettség esetén három év, egyébként öt év, adótanácsadói, vagy pénzügyi 

tanácsadói (adó és illeték szakon) gyakorlattal. Az okleveles könyvvizsgáló végzettséggel 

rendelkezők szakmai gyakorlat nélkül kapják meg. Ez a cím rendszer idegen. Nincs szak-

mai garancia, a cím megkapható adótani szakvizsga nélkül. 

A képviselőt kereső közönséget megtévesztheti ez a cím. A könyvvizsgálói függet-

lenség kizárja, hogy a könyvvizsgálói végzettség megszerzése közben gyakorlatot szerez-

zen ügyfelek képviseletében. 

Az adószakértők névjegyzékére, és igazolványára jelenleg is van működő szabályo-

zás. Jelenleg kihirdetett és 2009. január elsejétől hatályos rendelkezés szerint, az adószak-

értőket a változatlanul a Pénzügyminisztérium fogja regisztrálni, és ellátni igazolvánnyal. 
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A nyilvános névjegyzékből és a Pénzügyminisztérium által kiadott hatósági igazolványból 

a működési jogosultság egyértelműen ellenőrizhető. Jelenleg a képviseleti jogosultság az 

adószakértői igazolvánnyal igazolható. 

5.2.4.3. Okleveles Adószakértő 

Az adótanácsadói képesítés megkoronázása az okleveles adószakértői szakképzett-

ség. A képzésre jelentkezni adótanácsadói végzettséggel és az követő legalább ötéves 

szakmai gyakorlattal (adótanácsadói, adóoktatási, adóigazgatási) lehet. A képzés időtarta-

ma egy év, az újabb rendszerben a nemzetközi szakon egy nyelvből C típusú középfok is 

szükséges. Az adótanácsadói képesítést megszerzését követően legkorábban hat éven belül 

szerezhető meg. Ha jól számolunk a felsőfokú végzettség megszerzését követő 9 év múlva 

lehet valaki legkorábban okleveles adószakértő. A dolog egyetlen szépséghibája, hogy a 

szakképesítés megszerzését követően oklevelet nem, hanem bizonyítványt adnak. 

A jelenleg kihirdetett és 2009. január elsejétől hatályos rendelkezés szerint, az ok-

leveles adószakértőket a Pénzügyminisztérium fogja regisztrálni, és ellátja igazolvánnyal. 

A nyilvános névjegyzékből és a Pénzügyminisztérium által kiadott hatósági igazolványból 

a működési jogosultság egyértelműen ellenőrizhető. Jelenleg a képviseleti jogosultság az 

okleveles adószakértői bizonyítvánnyal igazolható. 

5.2.4.4. Adótanácsadó társaság 

A képviseleti jogosultsággal rendelkező pontos megnevezése: adótanácsadásra jo-

gosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja.  

Az Art. ezen rendelkezése felett is eljárt az idő. Ma már az adótanácsadó szerveze-

tek munkaviszonyban álló nem adótanácsadó szakképzettségű alkalmazottai ritkán járnak 

el személyesen az Adóhatóságnál. Ezért felesleges, hogy képviseleti jogosultságot, például 

egy adótanácsadó szervezet munkaviszonyban álló alkalmazott kézbesítőjének adjunk. 

Ugyancsak semmilyen garantált szakmai kompetenciájának nem kell lennie az adótanács-

adó szervezet – mint gazdasági társaság – tagjának, tulajdonosának sem. 

5.2.4.5. Adótanácsadó egyéb szervezet 

A képviseleti jogosultsággal rendelkező pontos megnevezése: adótanácsadásra jo-

gosult egyéb szervezet alkalmazottja, tagja.  
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Az Art. ezen rendelkezése felett is eljárt az idő, bár szerintem tartalommal sohasem 

volt megtölthető. A gazdasági társaságnál írottak erre is igazak, ezen felül vegyük figye-

lembe, a könyvelő egyéb szervezetekről szóló részben az egyéb szervezetről írtakat. 

Sajnálatosan az egyéb szervezetek a meghatározás miatt semmitmondó. Tartalom-

mal lehetne megtölteni, ha egyéb szervezet helyett, például jogi személy szerepelt volna a 

jogszabály szövegében. Ebben az esetben beszélhetnék adótanácsadó szövetkezetről, adó-

tanácsadó alapítványról vagy adótanácsadó egyesületről. Ha képviseleti jogosultságuk a 

magánszemélyekre is kiterjednének, akkor a magánszemélyek az adóügyeik intézéséhez 

alapítványi vagy társadalmi szervezet támogatását kaphatnák. Ez az adózással kapcsolatos 

társadalmi közmegegyezést elősegítené. 

Az APEH iránymutatás a fentiekben kifejtettekhez képest az egyéb szervezet fo-

galmát más nem gazdasági társaság jogalanyként értelmezi. 

5.2.5. Jogászok 

A jogvégzettek képviseleti jogosultságának meghatározásánál az ügyvédekről szóló 

1998. évi XI. törvény – továbbiakban: Ügyvédi tv. – és az Art. összevetéséből kell kiindul-

ni. Az Ügyvédi tv. [2. §] szerint, az ügyvéd a Magyar Köztársaság valamennyi bírósága és 

hatósága előtt eljárhat, és minden ügyben elláthatja a megbízó jogi képviseletét. Azt nem 

mondja meg a törvény, hogy mit értsünk jogi képviselet alatt. Ha az Art. által szabályozott 

képviselet jogi képviselet lenne, akkor arra, az Art.-nek nem kellene külön szabályoznia. 

Miután nem tudunk kiindulni szabatos meghatározásból, közvetett úton induljunk 

el. Az Art.-ban szabályozott képviselet statisztikai besorolása TEÁOR’08 [6920] Számvite-

li, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység erre vonatkozó tartalma: adótanácsadás, az 

ügyfelek (nem jogi) képviselete az adóhatóság előtt. A fogalom meghatározás szerint, ez 

nem jogi képviselet. Ha ez nem jogi képviselet, akkor az Ügyvédi tv. nem szabályozza. 

Olyan nem lehetséges ugyanis, hogy ugyannak a tevékenységnek statisztikai besorolása 

attól változzon, hogy ki végzi azt.  

A függelékben a TEÁOR’08 alapjául szolgáló NACE Rev. 2 osztályozás angol és 

német változatát mutatom be. A jogi tevékenység szinte tükörfordítás, a 6920-as számú 

tevékenység magyarítása pontatlan. A nemzetközi változat adótanácsadást (tax 

consultancy, Steuerberatung) és nem adószakértést (tax expertizing, Steuersverständnis), 

és képviseletet és nem „nem jogi” képviselet ír (representation on behalf of clients before 

tax authorities, Vertretung von Mandanten vor Steuerbehörden). 
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A továbbiakban kettős értékeléssel vizsgálom a képviselőkre vonatkozó szabályo-

kat. Az egyik, ha az ügyvéd által végzett tevékenység az Art. által jogosított nem jogi tevé-

kenység. A másik, ha az ügyvéd által végzett tevékenység az Ügyvédi törvény által jogosí-

tott jogi tevékenység. 

Tény az Ügyvédi tv. [5. § (3) bekezdés a) pont] lehetővé teszi az ügyvéd számára 

az adótanácsadást, de a hivatalos indoklásból kitűnik, hogy a jogalkotó nem jogosítani kí-

vánta az ügyvédet erre, pusztán kifejtette, hogy a tevékenység nem összeférhetetlen az 

ügyvédi tevékenységgel. Amennyiben az ügyvéd rendelkezik adótanácsadói szakképesítés-

sel akkor az adótanácsadó által végezhető összes tevékenységet is végezheti. Az Art. jogo-

sítása alapján az adózásban külön szakképesítés nélkül az ügyvéd kizárólag képviseletet 

láthat el.  

5.2.5.1. Ügyvéd 

Az Ügyvédi törvény meghatározza, hogy ki és milyen feltételekkel tekinthető ügy-

védnek, jogi egyetemi végzettség és jogi szakvizsga kell hozzá. Az ügyvéd tevékenykedhet 

önállóan, vagy lehet más ügyvéd, ügyvédi iroda alkalmazottja. Az a jogvégzett, aki még 

nem szakvizsgázott, de a gyakorlatát tölti egy ügyvéd mellett az ügyvédjelölt. 

A jogi egyetemi végzettséget követően adójogi szakjogásszá képezheti magát az 

adózás iránt érdeklődő jogász, ennek a képzésnek az ideje kettő év. 

Amennyiben az ügyvéd eljárási képességét adóügyben az Ügyvédi törvény alapoz-

za meg, akkor a meghatalmazást továbbadhatja más ügyvédnek, ügyvédjelöltnek, ha nem 

zárja ki azt írásban a megbízó. 

Amennyiben az ügyvéd eljárási képességét adóügyben, az Art. alapozza meg, akkor 

nincs lehetőség helyettesítésre. Az Art.-ban meghatározott jogok illetik „csak” meg. 

Nem lenne példa nélküli, hogy az ügyvédek képviseleti joga nem korlátlan. Szaba-

dalmi ügyekben a képviseletre a szabadalmi ügyvivő jogosult, aki mérnöki vagy természet-

tudományi egyetemi végzettséggel kell rendelkezzen. Az érdemi képviselet a jogi tudáson 

túl egy másik szakma ismeretét igényli. 

Az adózásban egyszerre kell jogi, gazdasági, számviteli ismeretekkel rendelkezni, 

és ezeket szintetizálva alkalmazni. 

Az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanács-

adók és az európai közösségi jogászok igazolványáról szóló 13/2008. (VI. 24.) IRM rende-

let 1. § (2) bekezdése szerint: az új típusú igazolvány egyéb, a személyazonosság igazolá-
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sára alkalmas hatósági igazolvány felmutatása nélkül is tanúsítja a benne foglalt adatokat. 

Eszerint az ügyvédek személyazonosságának igazolására elegendő az új típusú ügyvédi 

igazolvány. Ebben ne legyünk biztosak ugyanis a Ket rendelkezik a hatósági igazolványok-

ról [85. §] a hatóság – törvényben, kormányrendeletben vagy önkormányzati rendeletben 

meghatározott esetben – az érintett adatainak vagy jogainak rendszeres igazolására hatósá-

gi igazolványt ad ki. A hatósági igazolványt a bejegyzett adatok és jogok igazolására – az 

ellenkező bizonyításáig – mindenki köteles elfogadni. Az igazolvány kiadását az Ügyvédi 

Kamara hatósági jogkörében végzi. Azonban az ügyvédi igazolványról ágazati miniszteri 

rendelet szól, ezért a Ket. előbb idézett szabálya nem vonatkozik arra, így elfogadási kény-

szer sincs az igazságügyi tárcán kívül.  

A „Senki sem adhat több jogot, mint amivel rendelkezik” vagy latin eredetiben 

„Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet”  [Ulpianus: Liber 

singularis regularum, Digesta 50, 17, 54; In: Földi - Hamza: Római jog, 2000] római jogelv 

alapján az Igazságügyi miniszter csak a szabályozási kompetenciájába esően írhatja elő az 

ügyvédi igazolvány kötelező akceptálását. Az adózás az adópolitikáért felelős miniszter 

(Pénzügyminiszter) szabályozási kompetenciájába esik. 

5.2.5.2. Ügyvédi iroda 

Az ügyvédi iroda jogi személy, de nem gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont]. 

Az ügyvédi iroda meghatalmazhatósága rendszer idegen, az eddigi eljárni jogosult termé-

szetes személy. A meghatalmazó képviseletet szeretne nem jogi megoldást. Az ügyvédi 

iroda nevében végső soron úgyis természetes személy fog eljárni.  

Amennyiben az ügyvédi iroda eljárási képességét adóügyben, az Ügyvédi törvény 

alapozza meg, az Iroda kijelölheti, hogy ki képviseli. Alkalmazhatja az Ügyvédi törvény-

ben foglalt előírásokat a meghatalmazásra, a megbízásra és a helyettesítésre. 

Amennyiben az ügyvéd eljárási képességét adóügyben, az Art. alapozza meg, akkor 

nincs lehetőség helyettesítésre, eljárni csak az iroda szervezeti képviselője járhat el. Az 

Art.-ban meghatározott jogok illetik „csak” meg. 

5.2.5.3. Európai közösségi jogász 

Az európai unió valamelyik állámában ügyvédi tevékenység végzésére jogosult 

személy, akit Magyarországon az Ügyvédi Kamara nyilvántartásba vett. Egyébként lénye-

gében az ügyvédre vonatkozó szabályokat kell rá alkalmazni. 
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A Ket. [9. – 10. §] nyelvhasználati szabályai az Ügyfelekre vonatkoznak, az európai 

közösségi jogász esetén az adóeljárásban használandó nyelvet az Ügyfél és ügyének jogál-

lása határozza meg.  

5.2.5.4. Jogtanácsos 

A jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet szerint a 

jogtanácsos jogi képviselet lát el gazdálkodó szervezetnél [Ptk. 685. § c) pont], állami költ-

ségvetési szervnél, szövetkezetek érdekképviseleti szervénél, társadalmi szervezetnél, 

egyesületnél, gazdasági munkaközösségnél, polgári jogi társaságnál, vagy egyéb szerve-

zetnél munkaviszonyban, vagy tagsági viszonyban. Jogtanácsos magánszemélytől megbí-

zást nem fogadhat el. Ez a meghatározás a jogtanácsos eljárási jogosultságát bekorlátozza 

azokra a szervezetekre, amelyeket felsoroltunk. Jogtanácsos jogi egyetemi végzettséggel és 

jogi szakvizsgával rendelkező lehet. 

Az egyéni vállalkozó magánszemély, de egyúttal [Ptk. 685. § c) pont], gazdálkodó 

szervezetnek is minősül. Az egyéni vállalkozónak lehet-e jogtanácsosa, egy olyan kérdés, 

aminek az eldöntése nem tárgya a szakdolgozatnak. A továbbiakban az óvatosság miatt 

fogadjuk el, hogy az egyéni vállalkozónak nem lehet jogtanácsosa, ha mégis lenne, akkor a 

képviseletet a nagykorú alkalmazottra vonatkozó szabályok szerint biztos elláthatja. 

5.3. A meghatalmazásokról 

Az előzőekben már volt szó a megbízásról és meghatalmazásról és a kettő viszo-

nyáról. A képviseleti jogosultság igazolására egyoldalú jognyilatkozat elegendő. Az eljáró 

hatóság száma a meghatalmazást, ha elutasításának törvényben előírt oka nincs, el kell 

fogadnia. 

A meghatalmazás jogot teremt a meghatalmazott számára. Az eljárás során a meg-

hatalmazottat kötelezettségek is terhelik, ezért a hatóság előtt nyilatkoznia kell a megha-

talmazás elfogadásáról. Praktikusan a meghatalmazással egy íven mintegy annak záradé-

kaként, ennek különösen akkor lehet jelentősége, ha a meghatalmazást a meghatalmazó 

csatolja be. 

Az eljárni, az adóeljárások természetéből adódóan csak természetes személy tud. 

Ezért véleményem szerint a meghatalmazásnak mindig konkrét személyre kell szólnia, 

esetlegesen megnevezve azokat a személyeket, akik alképviseletet láthatnak el. 

Szervezetnek szóló meghatalmazás esetén a szervezet képviseletére jogosult jelöl-

heti ki a szervezet nevében eljáró természetes személy meghatalmazottat. 
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Egyszerűbbé válna az adóeljárás, ha úgy fognánk fel, hogy eljárni csak természetes 

személy jogosult, és meghatalmazni is csak természetes személyt lehetne. A meghatalma-

zást megalapozó megbízási szerződésben kellene rögzíteni a megbízott nevében a szerző-

dés teljesítése érdekében eljárni jogosult természetes személyek körét. Az eljáró hatóság a 

képviselettel kapcsolatosan kizárólag a meghatalmazást vizsgálhatná. 

Ezt a javaslatot a jövőre nézve fenntartom, de nézzük mi a jelen illetve a várható 

közeljövő. 

A jelenlegi szabályozás szerint [Art. 7. §] a meghatalmazást közokiratban vagy tel-

jes bizonyító erejű magánokiratba foglalt módon írásba kell foglalni, és azt az eljáró ható-

ságnak benyújtani. A meghatalmazásról az adózó szóban, jegyzőkönyvben rögzített módon 

nem nyilatkozhat, bár a jegyzőkönyv, ha szabályosan kerül kiadásra közokiratnak minő-

sülhet. A továbbiakban az okiratokra koncentrálunk. 

Az adózási képviselet igazolásában egyelőre elektronikus okiratok nem szerepel-

hetnek, ezért a továbbiakban kizárólag a köznapi értelemben vett okiratokkal foglalkozunk. 

Kizárjuk a titkosírással írt szabad szemmel természetes fényben nem látható írásokat is.  

5.3.1. Közokirat 

A közokirat fogalmát a Pp. határozza meg [195. §]. Eszerint: Az olyan papír alapú, 

amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a 

megszabott alakban állított ki, közokirat, és mint ilyen teljesen bizonyítja a benne foglalt 

intézkedést vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, 

úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját. 

Ugyanilyen bizonyító ereje van az olyan okiratnak is, amelyet más jogszabály közokirat-

nak nyilvánít. 

Általában egy meghatalmazás készítésére közjegyzőt kérnek fel, aki az iratot a köz-

hitelességi kellékekkel ellátja, azaz igazolja, hogy a meghatalmazást ki és milyen általa 

ellenőrzött szerepben tette meg.  A külföldi jog alapján, külföldön kiállított közokiratokat, 

magyar külképviseleti szervek felülhitelesítésével lehet elfogadni, eltérő nemzetközi 

egyezmény vagy viszonosság hiányában. Amennyiben nemzetközi egyezményen alapul az 

elfogadás, a kiállítás helye szerinti igazságügyi szervek felülhitelesítésével (apostille) kell 

ellátni. A közokiratba foglalt meghatalmazással kapcsolatban további alaki vizsgálódásnak 

nincs helye. Ha nincs felülhitelesítés a külföldön kiállított közokirat szabadon mérlegelhető 

okirat kategóriájába esik, tehát az adóeljárásban meghatalmazásként nem alkalmazható. 
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5.3.2. Teljes bizonyítóerejű magánokirat 

A teljes bizonyítóerejű magánokirat fogalmát általánosságban Pp. [196. §] határoz-

za meg. A szakdolgozat témája szempontjából releváns kiegészítő meghatározást tesz az 

Ügyvédi törvény [26. §] is. Ezek szerint: A magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes 

bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg 

elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, feltéve, hogy az alábbi feltételek valame-

lyike fennáll: 

� A meghatalmazó az meghatalmazást saját kezűleg írta és aláírta; 

A kézírás olvashatósága és ellenőrizhetősége okozhat gondot. Ellenkező bi-

zonyításáig el kell fogadni, hogy az aláírótól származik. 

� Két tanú az meghatalmazáson aláírásával igazolja, hogy a meghatalmazó a nem ál-

tala írt meghatalmazást előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának 

ismerte el [az meghatalmazáson a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni]; 

A tanúk nem az okirat tartalmát, hanem az aláírással kapcsolatos tényeket 

igazolják. A hatóságnak van módja a lakcímet ellenőrizni! 

� A meghatalmazó aláírását vagy kézjegyét az meghatalmazáson bíró vagy közjegyző 

hitelesítette; 

Ezzel sem sok tennivaló van jogilag hiteles személy ellenőrizte a meghatal-

mazó személyazonosságát, és az aláírást. 

� Gazdálkodó szervezet által kiállított meghatalmazást szabályszerűen aláírták; 

Hogy mit tekinthetünk gazdálkodó szervnek az a Ptk. [685. § c) pont] 

mondja meg. Például eszerint az egyéni vállalkozó az gazdálkodó szerv, 

míg az ügyvédi iroda nem. Gazdálkodó szerv esetén nem kell két tanú, alá-

írási címpéldánya sem minden gazdálkodó szervnek van. Ami még a hiede-

lemmel szemben nem kötelező az a bélyegző. A meghatalmazás érvényes-

ségéhez elegendő a gazdálkodó szerv nevének feltüntetése és a szervezeti 

képviselő aláírása. 

� Ügyvéd vagy jogtanácsos az általa készített, más meghatalmazott nevére szóló 

meghatalmazás szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a meghatalmazó a 

meghatalmazást előtte írta alá; 



A képviseleti rendszerről 43 

 

 

A jogászi munkára vonatkozó szabályok szerint a meghatalmazást elkészít-

heti ügyvéd vagy jogtanácsos, és a meghatalmazó aláírása hitelesítésének a 

jogászi ellenjegyzés felel meg.  

� Az ügyvédnek adott meghatalmazást a meghatalmazó és az ügyvéd saját kezűleg ír-

ta alá. 

Az ügyvédi meghatalmazás szabályai szerint, ez a két tanúk nélküli aláírás-

sal ellátott okirat, ellenjegyzés és bármilyen külön jogi aktus nélkül is meg-

felel az előírt kritériumoknak. 

Szólni kell a külföldön kiállított magánokiratokról. A bizonyító erőt a külföldi jog 

másképp szabályozhatja, de a Pp. [198. §] a magánokiratba foglalt meghatalmazásokat 

csak akkor tekinti Magyarországon érvényesnek, ha azokat a kiállítás helye szerint illeté-

kes magyar külképviseleti hatóság hitelesítette (felülhitelesítette). 

A teljes bizonyító erejű magán okirat ellenőrzése összetettebb feladat, figyelmesen 

kell elvégezni, mert az álképviselet az egész eljárást érvénytelenné teheti. 

Figyelemmel kell arra lenni, hogy ha ügyvédi iroda meghatalmazott, akkor az Ügy-

védi törvény szabályai alapján lehet a meghatalmazást elbírálni. Amennyiben az ügyvédi 

iroda a meghatalmazó – nem lévén gazdálkodó szerv – a képviseletére vonatkozó szabá-

lyok szerint kiállított meghatalmazás tanúk vagy kívülálló ügyvéd ellenjegyzése nélkül 

nem lesz teljes bizonyító erejű magánokirat. 

Az egyén vállalkozó, ha az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény [12/A. 

§] szerint a nevéhez az csatolja az egyéni vállalkozó (rövidítve e.v.), vagy egyéni cég (rö-

vidítve e.c.) toldatot, a Ptk. [685. c) pont] szerint gazdálkodó szervezet lesz, és így aláírás 

hitelesítő tanúkra nincs szükség. 

A meghatalmazás jogszabályban meg nem követelt gyakorlati kelléke, a meghatal-

mazás elfogadása, amit eltérő szabályozás hiányában szabadon mérlegelhető magánokirat-

ba foglalt módon is meg lehet tenni, ezért arra aláírás hitelesítő tanúk nem szükségesek. 

A beadványokat sem szükséges teljes bizonyító erejű okiratba foglalni, így azokra 

sem kell két aláírás hitelesítő tanú, vagy szervezetszerű aláírás. 
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6. Összegzés 

 

Az eddigiekben áttekintettük a képviselettel kapcsolatos szabályozást, és azok vég-

rehajtható tartalmát. Szervezéstudománya alapaxióma, hogy: „csak a végrehajtható utasítás 

hajtható végre.” Ez a szabályozások világában azt jelenti, hogy olyan szabályozást kell 

kialakítani, ami viszonylag egyszerűen átlátható, a jogalkalmazó laikusok tömege által 

könnyen végrehajtható. 

A meglévő szabályozás szövevényes, nehezen áttekinthető, sok majdnem párhuza-

mos részletszabályt tartalmaz. A jogértelmezés egységesítése érdekében az APEH elnöke 

irányelvben szabályozta az adózói képviseletre vonatkozó tudnivalókat. 

Az adóhatóságok részéről eljárni jogosultak vonatkozásában a szabályozás koránt-

sem ilyen körültekintő. Az eljárásban részvevők személyazonosság igazolásáról nem ren-

delkezik. Az állami adóhatóság szolgálati igazolványa erre nem alkalmas. A megbízóle-

vélből egyértelműen nem tűnik ki, hogy ki az eljárni jogosult, ugyanis a revizorok esetén 

csak a neve szerepel, és névazonosság esetén pedig bizonytalanság lesz. 

A jelenlegi szabályozás az adózó nevében eljárni jogosultak körét nem köti szakmai 

színvonalhoz. Természetes, hogy mindenki eljárhat a saját érdekében, a szervezet alkalma-

zottja a szervezet érdekében. Ezeken túl sincs szakmai kompetenciához kötve a képviselet-

re jogosultak köre. 

Az egyes ügyszakok bevallásbenyújtás, ellenőrzés, hatósági eljárás a képviselet 

szempontjából nincsenek megkülönböztetve. 

Körültekintően akkor járunk el, ha minden írott és íratlan szabályt (hiedelem, ha-

gyomány) betartunk. Legalábbis így csökkenthetjük annak a kockázatát, hogy a meghatal-

mazás ne kerüljön visszautasításra, vagy a meghatalmazás elfogadása ne terhelje az ellen-

őrzés hangulatát. 

A különféle adóeljárások néhány esetben eltérően szabályozzák az analóg kérdése-

ket. Például az adóhatóság általános megbízólevelet használ, míg e helyett a Jöt. szerint 

pedig általános megbízólevélnek minősül a vámhatóság tagjának intézkedésre jogosító 

szolgálati igazolványa. 
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7. Javasolt szabályozás 

 

A képviseletnek az adóeljárásban nem az, az elsődleges célja, hogy az adózó ké-

nyelmét szolgálja, hogy helyette más járjon el, hanem, hogy az adóztatási és adóellenőrzési 

folyamat gyorsabban és szakszerűbben bonyolódjon le. Ez indokolja, hogy a meghatal-

mazhatók körét az általános, szinte mindenkire kiterjedő képviseleti jogosultság helyett, 

kizárólag a szakszerű képviselőkre korlátozza a jogalkotó. 

Az ügytípus tartalma szerint többféle csoportosítást kellene meghatározni, és az el-

térő csoportokhoz eltérően kellene szabályozni a képviseletre jogosultak körét. 

Az elsődleges szempont – véleményem szerint – az kellene, hogy legyen a képvise-

lő a képviselet ellátásához szükséges szakmai színvonallal rendelkezzen. Ezt szakképesítés 

alapján kiadható működési engedéllyel lehetne szabályozni. A szakmai színvonalhoz kötött 

képviselők esetén bizonyos szakmai minimumot, mint köteles tudást feltételezni lehet és 

kell is. 

Meg kellene határozni, hogy mi a teendő, ha egyidejűleg több képviselő van, mi a 

teendő azok ellentmondásos megnyilvánulása esetén. 

Pontosítani kellene a megbízólevél adattartalmát, hogy az adóellenőr egyértelműen 

azonosítható legyen. Elő kellene írni, hogy a megbízólevél tartalmazza az adóellenőr szol-

gálatai igazolványának számát is. Az adóhatóság hivatali helyiségeiben is kötelező kellene, 

hogy legyen az adóellenőr a szolgálati igazolvány a felmutatására. 

Az adózót érdekeltté kell tenni abban, hogy megfelelő szakemberre bízza a könyv-

vitelét, ezért az állandó meghatalmazással bevallások benyújtásával kapcsolatos bírságot az 

adózó terhére kellene kiszabni az állandó meghatalmazással rendelkező képviselő helyett, 

és az értesítést erről az adózó képviseltére jogosultnak kellene megküldeni. 

A bevallások ellenjegyzésének jogintézményét át kellene gondolni. Mit is tanúsít az 

ellenjegyzés? Nem hitelesítheti a bevallást tartalmilag, legfeljebb olyan szintű átvizsgálás 

lehet mögötte, mint egy könyvvizsgálatkor, azaz szúrópróba szerű bizonylat átvizsgálás, és 

adózói teljességi nyilatkozat.  A bevallás alaki helyességét az elektronikus adóbevallás 

biztosítja. Javaslatom szerint erre a jogintézményre nincs szükség. 

Feltételes adó megállapítási illetve szokásos piaci árral kapcsolatos eljárásban az el-

lenjegyzést, tekintettel az ügylet specialitása és összetettsége miatt csak a legmagasabb 
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képzettséget felmutatók számára tenném lehetővé, azaz okleveles adószakértők vagy olyan 

ügyvédek számára, akik egyidejűleg adótanácsadók is.  

A helyi adóhatóság részéréről az ellenőrzésbe közreműködőként bevonás lehetősé-

gét nem tartanám fenn. Az helyi adóhatóságnak módja van kirendelni szakértőt, az adóel-

lenőrzés elvégzésére felkérhet igazságügyi adó- és járulék szakértőt. Felesleges egy rend-

szer idegen elemet fenntartani.  

Az ügytípus tartalma szerint meg kellene különböztetni: bevallási képviseletet, 

könyvviteli közreműködést, adóeljárási képviseletet. 

A bevallási képviselet kiterjedne bevallások benyújtására, a bevallás kijavítására, a 

bevallási késedelem kimentésére, bejelentkezések és méltányossági kérelmek benyújtására. 

A könyvviteli közreműködés jelentené az adózó ellenőrzése során a könyvviteli, 

számviteli anyagok ellenőrzésében a számviteli rendre vonatkozó vizsgálatokban való kap 

önálló vagy más képviselő melletti közreműködést. A képviselet nem terjedne ki más eljá-

rási cselekmények végzésére. 

Az adóeljárási képviselet jelentené, az adózó ellenőrzési eljárásában való képvise-

letet, ide értve az ellenőrzési, hatósági, jogorvoslati, végrehajtási eljárási szakaszokat az 

adat bejelentéssel kapcsolatos ügyeket, a méltányossági kérelmekkel kapcsolatos ügyeket 

és biztosítási intézkedésekkel kapcsolatos ügyeket. 

Az adószakmai garantálás jelentené a speciális ügyletek ellenjegyzését, hipotetikus 

ügyletekre vonatkozó álláspont kimunkálását. (Például feltételes adó megállapítás, szoká-

sos piaci ármeghatározás) 

A képviselet ellátáshoz szükséges szakmai kompetenciák szerint az alábbi csopor-

tokat határolnám el: 

Kompetencia ellenőrzése nélkül: az adózó saját nevében történő eljárása. Ezt korlá-

tozni, néhány nagyobb súlyú ügytípust (feltételes adó megállapítás, szokásos piaci ár meg-

állapítás) kivéve nem lehetne, esetleg végzéssel előírhatóvá tenni a könyvviteli közremű-

ködést. 

Könyvviteli kompetencia: regisztrált könyvviteli szolgáltató, a saját szerződött ügy-

fele vonatkozásában. Nem indokolt, hogy a könyvelő ismeretlen ügyfelet képviseljen adó-

eljárásban. 

Adózási kompetencia: adótanácsadó, okleveles adószakértő. Kizárnám e körből a 

(címzetes) adószakértőket. A (címzetes) adószakértő nem feltétlenül rendelkezik vizsgával 

ellenőrzött módon az adótanácsadó szaktudásával (például könyvvizsgáló, pénzügyi ta-



Javasolt szabályozás 47 

 

 

nácsadó). Ez azt jelenti, hogy a képviselet során nem lehet köteles tudásként elvárni az 

adótanácsadói tudást. A szolgáltatást igénybe vevő adóalanyok (címzetes) adószakértő 

meghatalmazásakor nem kapnak garanciát a szaktudás színvonalára. 

Feloldani, azt hogy a (címzetes) adószakértők némelyike nem rendelkezik megfele-

lő vizsgával, úgy lehetne, hogy kötelező tanfolyami előírás nélkül lehetővé kellene tenni, 

az adótanácsadói vizsgakövetelmény teljesítését, és akkor adótanácsadói végzettséget kap-

hatnának. 

Jogászi kompetencia: ügyvéd (ideértve az alkalmazott ügyvédet, de ide nem értve 

az ügyvédjelöltet) és jogharmonizációs okokból az európai közösségi jogász. A jogászi 

kompetencia körébe nem eső képviseletnek tekinthető a jogtanácsosi képviselete, hiszen az 

adózó alkalmazottja kategóriába esik, és mint ilyen szerezhet képviseleti jogosultságot.  

Magasabb szintű adószakmai kompetencia: okleveles adószakértő vagy az ügyvéd, 

aki egyidejűleg adótanácsadó. 

Könyvviteli kompetenciával rendelkezők elláthatnák a bevallási képviseletet és 

részt vehetnének a könyvviteli közreműködésben a saját szerződött ügyfeleik adóügyeiben. 

Az adózási kompetenciával rendelkezők az összes ügyszakban elláthatnának képvi-

seletet, adószakmai garantálást természetesen csak a magasabb szintű szakmai kompeten-

ciával rendelkező végezhetne. 

A jogászi kompetenciával rendelkezők bevallási képviseletet nem láthatnának el, és 

az ellenőrzési eljárásban igénybe kellene venni könyvviteli közreműködést. Adószakmai 

garantálást természetesen csak a magasabb szintű adószakmai kompetenciával rendelkező 

végezhetne, akinek nem lenne kötelező igénybe vennie a könyvviteli közreműködést. 

A képviseleti rendszer leírva bonyolultabbnak tűnhet egyszerűsítve. Könyvelő saját 

ügyfelének, adótanácsadó általában elláthat bevallási képviseletet. Adóeljárási képviseletet 

ügyvéd és adótanácsadó láthat el. Az ellenőrzési eljáráshoz az ügyvéd köteles igénybe 

venni az ügyfél könyvelését végző közreműködését. A szakmai kompetencia ellenőrzése 

nélkül képviselheti mindenki saját magát, illetve szervezetet a képviseletére jogosult meg-

hatalmazása alapján alkalmazottja, tagja, tulajdonosa, a fenti ügyekben. 

Adószakmai garantálást csak a magasabb szintű adószakmai kompetenciával ren-

delkezők végezhetnek. 

Addig is, amíg a javaslataim töredéke megvalósul a leírt képviseletre vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni! 
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Függelék 

A. A Ket. hatályos és tervezett szabályozás összevetése  

 

Ket hatályos Ket. tervezett 

40. § (1) Ha jogszabály nem írja elő az ügyfél 
személyes eljárását, helyette törvényes képvi-
selője vagy meghatalmazottja, továbbá minden 
esetben az ügyfél és képviselője együtt is eljár-
hat. Az ellenérdekű ügyfél (ügyfelek) képvisele-
tét nem láthatja el ugyanaz a személy. 

40. § (1) Ha törvény nem írja el az ügyfél sze-
mélyes eljárását, helyette törvényes képviselje 
vagy az általa vagy törvényes képviselője által 
meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és 
képviselője együtt is eljárhat. Az ellenérdekű 
ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a 
személy.  

(2) Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a 
hatóság az eljáró személy képviseleti jogosult-
ságát megvizsgálja, és indokolt esetben írásbeli 
meghatalmazást kérhet. 

(2) Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a 
hatóság az eljáró személy képviseleti jogosult-
ságát megvizsgálja. A meghatalmazott képvise-
leti jogosultságát a 40/A. §-ban meghatározott 
módon köteles igazolni.  

(3) A hatóság köteles megvizsgálni a jogi sze-
mély és a jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet képviselőjének, az ügyvédnek és az 
ügygondnoknak a képviseleti jogosultságát. 

(3) Ha törvény vagy kormányrendelet másként 
nem rendelkezik, az eljárás elektronikus úton 
való folytatása során a képviseleti jogosultság 
igazolása történhet  

a) az eljáró hatóságnál előre bejelentett 
meghatalmazás alapján, vagy  
b) jogszabály által rendszeresített és az ott 
meghatározottak szerint hitelesített elektro-
nikus űrlap kitöltésével és megküldésével. 

(4) A hatóság visszautasítja a meghatalmazott 
eljárását, ha az nem alkalmas az ügyben a 
képviselet ellátására, vagy ha képviseleti jogo-
sultságát az erre irányuló felhívás ellenére sem 
igazolja, továbbá ha a képviseletet jogszabályi 
felhatalmazás nélkül, rendszeresen, anyagi 
haszonszerzésre törekedve kívánja ellátni. A 
képviselő visszautasítása esetén a hatóság 
felhívja az ügyfelet, hogy járjon el személyesen, 
vagy gondoskodjék a képviselet ellátására al-
kalmas, írásbeli meghatalmazással rendelkező 
képviselőről. 

(4) A hatóság visszautasítja a meghatalmazott 
eljárását, ha az nem alkalmas az ügyben a 
képviselet ellátására, vagy ha képviseleti jogo-
sultságát az erre irányuló hiánypótlási felhívás 
ellenére sem igazolja. A meghatalmazott visz-
szautasítása esetén a hatóság felhívja az ügy-
felet, hogy járjon el személyesen, vagy gondos-
kodjék a képviselet ellátására alkalmas képvi-
selőről. 

(5) A természetes személy ügyfél részére, ha 
ismeretlen helyen tartózkodik, vagy nem tud az 
ügyben eljárni, és nincs törvényes képviselője 
vagy meghatalmazottja, az eljáró hatóság kez-
deményezésére a gyámhatóság ügygondnokot 
rendel ki. 

(5) A természetes személy ügyfél részére, ha 
ismeretlen helyen tartózkodik, vagy nem tud az 
ügyben eljárni, és nincs törvényes képviselője 
vagy meghatalmazottja, az eljáró hatóság kez-
deményezésére a gyámhatóság ügygondnokot 
rendel ki. 

(6) Jogszabály a képviselet egyéb módját is 
meghatározhatja, és a képviseleti jogosultság 
igazolását meghatározott formához kötheti. 

(6) Jogszabály a képviselet egyéb módját is 
meghatározhatja, és a képviseleti jogosultság 
igazolását meghatározott formához kötheti. 

(7) Az iratokat az ügyfél részére, ha pedig tör-
vényes képviselője, ügygondnoka vagy írásban 
meghatalmazott képviselője van, ezek részére, 
továbbá a (6) bekezdés szerint kijelölt egyéb 
képviselő részére kell kézbesíteni; 

 (7) Ha az ügyfélnek képviselője van, az iratokat 
a hatóság a képviselő részére küldi meg;  
 
 
 



Függelék B 

 

 

a személyes megjelenésre szóló idézés kézbe-
sítése azonban a megidézett részére történik, 
képviselőjének egyidejű értesítésével. 

a személyes megjelenésre szóló idézés kézbe-
sítése azonban a megidézett részére történik, 
képviselőjének egyidejű értesítésével. Az eljá-
rási képességgel rendelkező ügyfél kérheti, 
hogy a hatóság akkor is számára kézbesítse az 
iratokat, ha az ügyben képviselője van. 

 (8) A hatóság határidő tűzésével nyilatkozatté-
telre hívja fel az ügyfelet, ha az eljárás során az 
ügyfél és a meghatalmazott, vagy a meghatal-
mazottak nyilatkozata eltér egymástól, vagy 
egyéb eljárási cselekményeik ellentétesek. Ha 
az ügyfél határidőben nem nyilatkozik, a ható-
ság úgy tekinti, mintha magának az ügyfélnek a 
nyilatkozatai és eljárási cselekményei lennének 
eltérőek. 

 40/A. § (1) A meghatalmazást írásba kell fog-
lalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. Írásbeli 
meghatalmazás esetében a meghatalmazott 
köteles eredeti meghatalmazását vagy annak 
hitelesített másolatát az első kapcsolatfelvétel 
alkalmával az iratokhoz csatolni.  
(2) Az írásbeli meghatalmazást közokiratba 
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell 
foglalni. Az ügyvédnek adott meghatalmazás-
hoz, ha azt az ügyfél saját kezűleg írta alá, 
tanúk alkalmazása nem szükséges; az ügyvédi 
meghatalmazásra egyebekben az erre vonat-
kozó külön jogszabályok irányadók.  
(3) A külföldön kiállított meghatalmazást közok-
iratba vagy hitelesített magánokiratba kell fog-
lalni, és felülhitelesítéssel kell ellátni. 
(4) A meghatalmazás a teljes hatósági eljárásra 
vagy egyes eljárási cselekményekre szólhat.  
(5) A teljes hatósági eljárásra szóló meghatal-
mazás kiterjed az eljárással kapcsolatos min-
den nyilatkozatra és cselekményre, ideértve a 
biztosítási intézkedéseket és a végrehajtási 
eljárást.  
(6) A meghatalmazás korlátozása csak annyi-
ban hatályos, amennyiben az magából a meg-
hatalmazásból kitűnik.  
(7) A meghatalmazásnak visszavonás, felmon-
dás vagy az ügyfél halála folytán való megszű-
nése a hatósággal szemben a hatóságnak való 
bejelentéstől, a többi ügyféllel szemben pedig a 
vele való közléstől hatályos. 
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B. A jogi és nem jogi tevékenység meghatározásai 

 

Jogi tevékenység meghatározása (6910) 

 

MAGYAR 
TEÁOR’08 

ANGOL 
NACE Rev. 2 

NÉMET 
NACE Rev.2 

Jogi tevékenység Legal activities Rechtsberatung 

az egyik fél érdekének egy 
másik féllel szembeni jogi 
képviselete és védelme 
akár bíróság vagy más 
igazságügyi szerv előtt, 
akár egyéb jogi eljárásban 
az érintett szakmai kamarai 
tag által vagy annak fel-
ügyelete alatt: 
� tanácsadás és képvi-
selet polgári ügyekben 
� tanácsadás és képvi-
selet büntetőügyekben 

� tanácsadás és képvi-
selet munkajogi vitákkal kap-
csolatban 

legal representation of one 
party's interest against 
another party, whether or 
not before courts or other 
judicial bodies by, or under 
supervision of, persons who 
are members of the bar 
� advice and 
representation in civil cases 
� advice and 
representation in criminal 
cases 

� advice and 
representation in connection 
with labour disputes 

Wahrnehmung der 
rechtlichen Interessen einer 
Partei gegenüber einer 
anderen Partei durch 
Rechtsanwälte oder unter 
deren Aufsicht, auch vor 
Gerichten oder sonstigen 
Justiz- und Verwalt-
ungsstellen 
� Beratung und 
Vertretung in Zivilverfahren 
� Beratung und 
Vertretung in Strafverfahren 

� Beratung und 
Vertretung in 
arbeitsrechtlichen Streitfällen 

az általános jogi konzultáció 
és tanácsadás, jogi doku-
mentumok elkészítése 
� cégbejegyzéssel, tár-
sasági szerződéssel és cég-
alapítással kapcsolatban 
� szabadalmi és szerzői 
jogokkal kapcsolatban 
� közokirat, végrendelet, 
meghatalmazás elkészítése, 
letét kezelése, stb. 

 

general counselling and 
advising, preparation of 
legal documents 
� articles of 
incorporation, partnership 
agreements or similar 
documents in connection with 
company formation 
� patents and copyrights 
� preparation of deeds, 
wills, trusts etc. 

 

allgemeine Beratung, 
Vorbereitung amtlicher 
Urkunde 
� Urkunden und 
Satzungen bei der Gründung 
von Aktiengesellschaten, 
Gesellschatsverträge oder 
ähnliche Urkunden im 
Zusammenhang mit 
Firmengründungen 
� Patente und 
Urheberrechte  

� Vorbereitung von 
förmlichen Verträgen, 
Testamenten, 
Treuhandvereinbarungen usw.  

az egyéb közjegyzői, bíró-
sági végrehajtói, választott-, 
vizsgáló- és döntőbírói te-
vékenység 

other activities of notaries 
public, civil law notaries, 
bailiffs, arbitrators, 
examiners and referees 

Tätigkeiten von Notaren, 
Gerichtsvollziehern, 
Schiedsmänner, 
Rechtsbeiständen, Prüfern 
und Sachverständigen  
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Adótanácsadói tevékenység meghatározása (6920) 

 

MAGYAR 
TEÁOR’08 

ANGOL 
NACE Rev. 2 

NÉMET 
NACE Rev.2 

Számviteli, könyvvizsgálói, 

adószakértői tevékenység 

Accounting, bookkeeping 

and auditing activities; tax 

consultancy 

Wirtschaftsprüfung und 

Steuerberatung; 

Buchführung 

adótanácsadás, az ügyfelek 

(nem jogi) képviselete az 

adóhatóság előtt 

advisory activities and 

representation on behalf of 

clients before tax authorities 

Beratung und Vertretung 

von Mandanten vor 

Steuerbehörden 
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C. A javasolt szabályozás konkrét szövege 

 

A szabályozás az alábbiak szerint valósítható meg a jelenleg (2008. szeptember 30. 

napján) hatályos Art. szövegét alapul véve. Az áttekinthetőség kedvéért az értelmező ren-

delkezéseket előre vettem: 

Értelmező rendelkezések kiegészítése: 

Az Art 178. §-a a következő rendelkezés rendelkezésekkel egészül ki: 

34. A saját képviselet jelenti, magánszemély esetén a saját, a törvényes képviselő, a cselekvőképes 

közeli hozzátartozó valamint a cselekvőképes alkalmazottja (ide értve a segítő családtagot is) eljá-

rását. Nem magánszemély esetén jelenti a szervezeti képviselő – az adózó képviseletére irányadó 

jogszabályban, vagy annak felhatalmazása alapján készített belső szabályzatban meghatározott 

személy – a cselekvőképes alkalmazott, a cselekvőképes tag eljárását. 

35. A bevallási képviselet jelenti bevallások benyújtására, a bevallás kijavítására, a bevallási kése-

delem kimentésére, adat bejelentések és méltányossági kérelmek benyújtására való jogosultságot. 

36. A könyvviteli közreműködés jelenteni az adózó ellenőrzése során a könyvviteli, számviteli 

anyagok ellenőrzésében a számviteli rendre vonatkozó vizsgálatokban való önálló vagy más képvi-

selő melletti közreműködést. A közreműködés nem teremt képviseleti jogosultságot az eljárásban. 

37. Az adóeljárási képviselet jelenteni, az adózó ellenőrzési eljárásában való képviseletet, ide értve 

az ellenőrzési, hatósági, jogorvoslati, végrehajtási eljárásokat az adat bejelentéssel kapcsolatos 

ügyeket, a méltányossági kérelmekkel kapcsolatos ügyeket és a végrehajtási biztosítási intézkedé-

sekkel kapcsolatos ügyeket. 

38. Könyvviteli közreműködő, az a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult személy, aki jogügy-

let alapján (alkalmazott, megbízott, megbízott munkatársa) személyesen végzi az adózó könyvei-

nek vezetését.   

39. Magasabb szintű adószakmai kompetenciával rendelkező személy: okleveles adószakértő vagy 

az ügyvéd, aki egyidejűleg adótanácsadó. 

A képviselt megalapozásához: 

Az Art. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

7. § (1) Az adózó – ha törvény másképp nem rendelkezik – jogosult az ügyeiben a saját képviselet-

re. 

(2) Az adózó bevallási képviseletét elláthatja a könyvviteli közreműködő, adótanácsadó, okleveles 

adószakértő.  
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(3) Az adózó adóeljárási képviseletet elláthatja adótanácsadó, okleveles adószakértő, ügyvéd, euró-

pai közösségi jogász. Az adóeljárásban a képviselő nem állíthat helyettest, alképviselőt. Nincs aka-

dálya annak azonban, hogy az adózó a helyettesítésre eseti megbízást adjon. 

(4) Az adózó, vagy képviselője az adóellenőrzés során jogosult könyvviteli közreműködőt igénybe 

venni. Az adóhatóság adózót, saját valamint ügyvéd, európai közösségi jogász képviselete, esetén 

végzésben kötelezheti a könyvviteli közreműködő bevonására.  

(5) Ha az adózónak több képviselője van egyidejűleg, meg kell határoznia, hogy kinek kéri az ira-

tok kézbesítését (vezető képviselő). Több képviselő ellentmondó nyilatkozatai, eljárási cselekmé-

nyei esetén, fel kell szólítani az Adózót, hogy nyilatkozzon, melyiket kell figyelembe venni. A 

nyilatkozattétel elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, mintha az adózó megnyilvánulása lenne 

ellentmondásos. A könyvviteli közreműködőt nem kell képviselőnek tekinteni. 

(6) A képviseleti jogosultságát szabályos meghatalmazással igazoló adótanácsadóra, okleveles 

adószakértőre a képviselet során az Ügyvédi törvényben ügyvédre vonatkozó rendelkezéseket kell 

megfelelően alkalmazni. 

(7) Az adótanácsadónak, okleveles adószakértőnek, ügyvédnek, európai közösségi jogásznak adott 

adóeljárási meghatalmazás és tényállásvázlat, ha azt a meghatalmazó és a meghatalmazott is aláírta 

teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül. 

Az Art. 7/A. §-sal egészül ki:  

7/A. § (1) A meghatalmazást írásba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. Írásbeli meg-

hatalmazás esetében a meghatalmazott köteles eredeti meghatalmazását vagy annak hitelesített 

másolatát az első kapcsolatfelvétel alkalmával az iratokhoz csatolni. A meghatalmazás érvényessé-

géhez, annak meghatalmazott általi elfogadása szükséges. 

(2) Az írásbeli meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 

Az adótanácsadónak, okleveles adószakértőnek, ügyvédnek, európai közösségi jogásznak adott 

meghatalmazáshoz, ha azt az ügyfél saját kezűleg írta alá, tanúk alkalmazása nem szükséges. A 

meghatalmazásra egyebekben, az Ügyvédi törvényben erre vonatkozó külön jogszabályok az 

irányadók.  

(3) A külföldön kiállított meghatalmazást közokiratba vagy hitelesített magánokiratba kell foglalni, 

és felülhitelesítéssel kell ellátni. 

(4) A meghatalmazás a teljes eljárásra vagy egyes eljárási cselekményekre szólhat.  

(5) A teljes hatósági eljárásra szóló meghatalmazás kiterjed az eljárással kapcsolatos minden nyi-

latkozatra és cselekményre, ideértve a biztosítási intézkedéseket és a végrehajtási eljárást.  

(6) A meghatalmazás korlátozása csak annyiban hatályos, amennyiben az magából a meghatalma-

zásból kitűnik.  
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(7) A meghatalmazásnak visszavonás, felmondás vagy az ügyfél halála folytán való megszűnése, 

az adóhatósággal szemben az adóhatóságnak való bejelentéstől hatályos. 

(8) Az állandó meghatalmazás, megbízás - a külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesíté-

sén túl - az adóhatóság előtti eljárásban akkor érvényes, ha azt az adózó az adóhatóság által rend-

szeresített formanyomtatványon jelentik be.  

Bevallás ellenjegyzésének törlése: 

Az Art. 31. § (14) bekezdése hatályát veszti:  

 (14) Az adóbevallást, illetőleg az adóbevallással egyenértékű nyilatkozatot adótanácsadó, adószak-

értő, okleveles adószakértő ellenjegyezheti. Az ellenjegyzett hibás adóbevallás, illetőleg adóbevallással 

egyenértékű nyilatkozat esetén a mulasztási bírságot az adóhatóság az adótanácsadó, adószakértő, okleveles 

adószakértő terhére állapítja meg. 

A megbízólevél tartalmának pontosítása: 

Az Art. 93. § (3) és (6) és (7) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:  

(3) Az ellenőrzés lefolytatására az adóhatóság szolgálati igazolvánnyal és megbízólevéllel rendel-

kező alkalmazottja (a továbbiakban: adóellenőr) jogosult. Az adóhatóság hivatali helyiségében az adó-

ellenőr szolgálati igazolvány nélkül is lefolytathatja az ellenőrzést. 

(6) A megbízólevél tartalmazza az ellenőrzést végző adóellenőr nevét, szolgálati igazolvány szá-

mát, illetőleg, hogy mely adózónál, mely adókötelezettségek, milyen időszakok tekintetében, mi-

lyen ellenőrzési típus keretében vizsgálhatók. 

(7) Az adóhatóság általános megbízólevelet is kiállíthat, amellyel az adóellenőr ilyen megbízóle-

véllel nem rendelkező másik adóhatósági alkalmazottal együtt az egyes adókötelezettségek teljesí-

tésére, illetőleg adatgyűjtésre irányuló ellenőrzésre jogosult. Az általános megbízólevél tartalmazza 

az adóellenőr nevét, szolgálati igazolvány számát, és a megbízólevél érvényességi idejét. 

Helyi adóellenőrzési feladatok delegálásának törlése: 

Az Art. 95. § (6) bekezdése hatályát veszti: 

(6) Az önkormányzati adóhatóság, ha a kettős könyvvezetésre kötelezett adózó ellenőrzéséhez szük-

séges szakértelemmel rendelkező adóellenőre nincs, az adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséhez 

megbízás alapján bejegyzett könyvvizsgáló vagy adószakértő (a továbbiakban: megbízott) közreműködését 

veheti igénybe. A megbízott az adózó ellenőrzéséhez szükséges iratokba betekinthet. 

A szakmai ellenjegyzés egységesítése: 

Az Art. 132. § (4) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:  

(4) Az (1) bekezdés szerinti kérelem az előírt nyomtatványon, magasabb szintű adószakmai kom-

petenciával rendelkező személy ellenjegyzésével nyújtható be. […] 

Az Art. 132/A. § (8) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:  
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(8) A kérelmet a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről 

szóló külön jogszabály alapján készítendő nyilvántartással megegyező tartalommal magasabb szin-

tű adószakmai kompetenciával rendelkező személy ellenjegyzésével, három példányban kell az 

állami adóhatósághoz benyújtani. […] 

Pontosítás az egyéb szervezetek körében: 

Az Art. 175. § (16) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés 

lép:  

(16) […] Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet adótanácsadói, 

adószakértői, illetve okleveles adószakértői tevékenységet akkor folytathat, ha legalább egy tagja, 

vagy alkalmazottja az e bekezdés szerinti nyilvántartásban szerepel. 

D. A javasolt képviseleti rendszer 

 

A szakmai kompetenciák: 

 

Kompetencia szint Lehetséges képviselő 
Kompetencia ellenőrzés nélkül Saját képviselet 

Magánszemély 

• saját maga  
• törvényes képviselője 
• cselekvőképes alkalmazottja 
• cselekvőképes segítő családtagja  
• cselekvőképes közeli hozzátartozója, 

Nem magánszemély 

• szervezeti képviselő  
• cselekvőképes alkalmazott  
• cselekvőképes tag 

Könyvviteli kompetencia Könyvviteli közreműködő, aki személyesen végzi az adózó 
könyveinek vezetését:  

• a Számviteli törvényben meghatározott értékhatár felett  
� regisztrált könyvviteli szolgáltató  

• a Számviteli törvényben meghatározott értékhatár alatt 
� regisztrált könyvviteli szolgáltató 
� cselekvőképes nagykorú személy 

Adószakmai kompetencia • Adótanácsadó 
• Okleveles adószakértő 

Jogászi kompetencia • Ügyvéd 
• Európai közösségi jogász 

Magasabb szintű szakmai kompetencia • Okleveles adószakértő 
• Ügyvéd, aki adótanácsadó 
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A képviseletre jogosítottak és jogosultságuk terjedelme: 

 

Ügytípus Tartalma Képviseltre jogosítottak 

Bevallási képviselet bevallások benyújtására, 
bevallás kijavítására  
bevallási késedelem kimentésére 
adatbejelentés 
méltányossági kérelem 

• Saját képviselet 

• Könyvviteli közreműködő 

• Adótanácsadó 

• Okleveles adószakértő 

Könyvviteli közreműködés az adózó ellenőrzése során a 
könyvviteli, számviteli anyagok 
ellenőrzésében a számviteli rendre 
vonatkozó vizsgálatokban való 
önálló vagy más képviselő mellet-
ti közreműködést. 

• Saját képviselet 

• Könyvviteli közreműködő 

• Adótanácsadó 

• Okleveles adószakértő 

Adóeljárási képviselet, 
könyvviteli közreműködő 
segítségével 

az adózó ellenőrzési eljárásában 
való képviseletet, ide értve az 
ellenőrzési, hatósági, jogorvoslati, 
végrehajtási eljárásokat az adat 
bejelentéssel kapcsolatos ügyeket, 
a méltányossági kérelmekkel 
kapcsolatos ügyeket és a végre-
hajtási biztosítási intézkedésekkel 
kapcsolatos ügyeket. Az ellenőr-
zésbe az adóhatóság végzéssel 
bevonhatja a könyvviteli szolgál-
tatót. 

• Saját képviselet 

• Ügyvéd 

• Európai közösségi jogász 

Adóeljárási képviselet önál-
lóan 

az adózó ellenőrzési eljárásában 
való képviseletet, ide értve az 
ellenőrzési, hatósági, jogorvoslati, 
végrehajtási eljárásokat az adat 
bejelentéssel kapcsolatos ügyeket, 
a méltányossági kérelmekkel 
kapcsolatos ügyeket és a végre-
hajtási biztosítási intézkedésekkel 
kapcsolatos ügyeket. 

• Adótanácsadó 

• Okleveles adószakértő 
 

Szakmai garantálás Beadványok adószakmai tartalmi 
garantálás 

• Feltételes adó megállapítás 

• Szokásos piaci ár eljárás 

• Okleveles adószakértő 

• Ügyvéd, aki adótanácsadó is 

 

 


