
751. A Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok megnevezésű, 10766-12 azonosító számú szakmai 
követelménymodul tartalma: 

 
Feladatprofil: 

Azonosítja a tanácsadói tevékenysége szempontjából releváns tényállási elemeket, a 
meghatározó összefüggéseket 
Értelmezi az általa ellátott ügyekre vonatkozó jogi minősítéseket, bonyolultabb 
esetekben megfogalmazza a szakmai, jogi és más tanácsadóknak szóló kérdéseket, 
ezekkel a tanácsadókkal együttműködik 
Különös figyelmet fordít azokra a jogi kérdésekre, amelyek eltérnek a megszokottól, 
vagy értelmezést igényelnek 
Alkalmazza a jogrendszer adózással kapcsolatos fogalmait, azok pontos tartalmát, és 
figyelemmel kíséri a szakmai gyakorlatból ismert értelmezést 
Alkalmazza a közigazgatási eljárási szabályokat 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 

A jog és a jogi norma, a jog tagozódása, a jogforrások, a jogforrások érvényessége és 
hatályossága 
Magyarország jogrendje, a jogforrások rendszere, a jogszabályalkotás folyamata és 
rendje 
A polgári jog alapfogalmai; a jogalany, a jogképesség, a cselekvőképesség; a 
személyhez fűződő jogok rendszere; a dologi jog; a tulajdonjog alapjai (tartalma, a 
tulajdonjog védelme, a tulajdonjog megszerzése, a tulajdon átruházására irányuló 
szerződések, az ingatlan nyilvántartás) 
A kötelmi jog, általános tartalma, a szerződés, a szerződés tartalma, tárgya, a szerződés 
semmissége és megtámadhatósága; a szerződés teljesítése, a szerződést biztosító 
mellékkötelezettségek, a szerződésszegés és annak jogkövetkezményei; a szerződés 
megszűnése  
A vállalkozási, megbízási és a bérleti szerződés, építési szerződés 
Felelősség a szerződésen kívül okozott károkért és a jogalap nélküli gazdagodásért 
A társasági jog alapjai; a gazdasági társaságok alapítására és működésére vonatkozó 
általános szabályok; a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok; a jogi 
személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok; a bírósági cégeljárás 
A gazdasági társaságok jogutódlással és jogutódlás nélküli megszűnése; a 
végelszámolás; a csődeljárás és a felszámolás 
A bírósági végrehajtás 
Egyéb gazdálkodó szervezetek 
A szellemi alkotások rendszere; a szerzői jog; műszaki alkotások jogi védelme 
(iparjogvédelem) 
A munkaviszony, a munkaviszony alanyi köre, a munkaviszony keletkezése és 
időtartama, a munka díjazása, a munkaviszony megszűnése és megszüntetése, a 
munkaviszonyhoz kötődő sajátos kárfelelősségi szabályok; a munkaviszony, a megbízás 
és a vállalkozási jogviszony alapvető jellegzetességei 
A szabálysértési jog alapjai; jogkövetkezmények és mentesülés 
A bűntető jog alapjai; a bűncselekmény és elkövetői; a büntetőjogi felelősségre vonás 
akadályai; büntetések és intézkedések; a gazdasági és pénzügyi bűncselekmények 
A közigazgatási eljárás szabályai; az adóigazgatás és közigazgatás kapcsolódásai 
A hazai és a nemzetközi jog kapcsolata, joghatóság, nemzetközi egyezmények, kettős 
adóztatást elkerülő egyezmények, beruházás-védelmi megállapodások, 
modellegyezmények 
A közösségi jog, forrásai, jogalkotás, rendelet, irányelvek, határozatok, ajánlások, 
közösségi jogalkotás, esetjog, a közösségi jog és a hazai jog viszonya, az Európai 
Bíróság döntése 

 
szakmai készségek: 

Olvasott, hallott szakmai szöveg megértése 
Szakmai kommunikáció 
Jogszabály-alkalmazás készsége 



Jogforrások és adatbázisok megfelelő alkalmazása 
 

Személyes kompetenciák: 
Felelősségtudat 
Precizitás 
Önállóság 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Fogalmazáskészség 
Meggyőzőkészség 

 
Módszerkompetenciák: 

Áttekintő képesség 
Problémaelemzés, -feltárás 
Felfogóképesség 

 


