
779. A Hazai és nemzetközi jogi ismeretek alkalmazása megnevezésű, 10794-12 azonosító számú 
szakmai követelménymodul tartalma: 

 
Feladatprofil: 

Átlátja és értékeli az általa ellátott ügyek hazai és a nemzetközi szabályozási 
környezetét, a keletkező jogviszonyokat 
Értelmezi az adózás szempontjából releváns normákat, azok hazai és nemzetközi 
bírósági gyakorlatának legfontosabb eseteit, és azokat szakszerűen használja fel az 
adójogviszonyok megítéléséhez; pénzügypolitikai és tételes jogi ismeretei alapján 
értékeli az egyes adózással kapcsolatos döntések megbízóját érintő következményeit 
Elemzi és értelmezi a jogrendszer azon elemeit, amelyek gyakran szolgálnak az adójogi 
viták alapjául 
Helyesen értelmezi, a nemzetközi és a hazai jogrendszer egészében elhelyezi, követi az 
új adójogi normákat 
Tájékoztatja megbízóját a kötelezettségek jogszerű teljesítéséről, a jogok 
érvényesítésének lehetőségeiről, az adókötelezettségek megsértésének 
jogkövetkezményeiről 
Tanácsot ad megbízójának az ellenőrzések során követendő jogszerű magatartásra, 
tájékoztatja a kötelezettségszegés jogkövetkezményeiről 
A kötelezettségek teljesítése és a jogok érvényesítése érdekében felhasználja ismereteit 
az egyes hatósági, valamint bírósági eljárások során 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 

A polgári jog lényege, az ember mint jogalany, cselekvőképesség, jogképesség, jogi 
személyek 
A tulajdonjog: tartalma, védelme, tárgya, megszerzése, használati jogok, a tulajdon 
átruházása, ingatlan nyilvántartás 
A kötelmi jog általános szabályai, a szerződés, előszerződés, képviselet, a szerződés 
tartalma és tárgya, a teljesítés, mellékkötelezettségek, szerződésszegés, megszűnés, 
engedményezés és tartozásátvállalás 
Egyes szerződések, adásvétel, csere, vállalkozás, megbízás, bizomány, ajándékozás, 
kölcsön, biztosítás 
A kártérítés fogalma, a kár fajtái, felelősség a szerződésen kívül okozott károkért, 
jogalap nélküli gazdagodás 
Belföldi bank és hitelviszonyok szabályozása, hitelintézeti, tőkepiaci törvény, 
befektetés, kamat, hozam, árfolyamnyereség; a szellemi alkotások joga és védelme, 
iparjogvédelem 
A társasági jog általános alapjai 
A gazdasági társaság alapításának közös szabályai, a társasági szerződés, alapszabály, 
alapító okirat, előtársaság, cégbírósági bejegyzés, a bírósági cégeljárás 
A gazdasági társaság működése, a társaság legfőbb szerve, ügyvezetés, a működés 
ellenőrzése 
A gazdasági társaság megszűnése, jogutód nélküli megszűnés, felszámolás, 
végelszámolás, megszűnés jogutódlással, átalakulás, egyesülés, szétválás 
Az egyes gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok, közkereseti, betéti, korlátolt 
felelősségű társaságok, a részvénytársaság 
Polgári eljárásjog (polgári eljárásjogi alapfogalmak, bírósági szervezet, a polgári 
eljárásjog fejlődéstörténete és alapelvei a bíróságok hatásköre és illetékessége, a peres 
felek, a perbeli képviselet, a perköltség és a költségkedvezmények, az eljárási 
cselekmények, a kereset és a perindítás, a tárgyalás, a bizonyítás, a határozatok és a 
jogerő, perorvoslati rendszer, a fellebbezés, a perújítás és a felülvizsgálat, különleges 
perek, nem peres eljárások, a bírósági végrehajtás) 
Munkajog (munkaviszony létesítése, megszűnése, munka díjazása, kárfelelősségi 
szabályok) 
A hazai és a nemzetközi jog, a közösségi jog forrásai, kontinentális, eseti jog jellemzői 
Az Európai Közösség joga, az Európai Közösség intézményrendszere, Európai Tanács, 
Európai Bizottság, Európai Bíróság 



Jogforrások, jogalkotás, döntéshozatal, elsődleges jog, másodlagos közösségi jog, a 
közösségi jog közvetlen hatálya, közvetett hatály 
A közösségi jog elsőbbsége a tagállami joggal szemben, kikényszerítési eljárások, 
előzetes döntési eljárás 
Esetjog, az áruk szabad mozgása, a letelepedés szabadsága, a munkavállalók szabad 
mozgása, a szolgáltatásnyújtás szabadsága, a tőkemozgások, a jogharmonizáció, 
behajtási és jogsegélyi együttműködési eljárások 
Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe és kereskedelmi képviselete 
Európai gazdasági egyesülés, európai szövetkezet, európai részvénytársaság 
Tőkeegyesítő társaságok határon átnyúló egyesülése 
A hazai és a nemzetközi pénzügyi jog, az államháztartás rendszere, a pénzügyi rendszer, 
közpénzügyek és adópolitika, adóelméletek, az adózás legitimációja, az adórendszer, az 
adózás alkotmányos elvei, gyakorlata 
A nemzeti és a nemzetközi adójog kapcsolata 
A nemzetek feletti adójog 
A nemzetközi adóegyezmények jellemzői 
A gazdasági és jogi értelemben vett kettős adóztatás a közvetlen adók rendszerében 
Az adótervezés, adóelkerülés, adócsalás, a tartalom elsődlegességének elve, az adózó 
jogai és a joggal való visszaélés, az adó elkerülésére irányuló adózói magatartás 
megítélésének változása a nemzetközi gyakorlatban 
Közigazgatási per, választott bírósági eljárás, beadványok, hiánypótlás, határidők, 
igazságügyi szakértő szerepe, végrehajtás, jogsegély 
Az adózó képviselete az adóigazgatási eljárásban: az adózót képviselők lehetséges köre; 
a képviselő és az adózó jogi kapcsolata; megbízás és meghatalmazás; eseti és állandó 
képviselet; a képviselet kezdő- és végidőpontja, a képviselet létrejöttének és 
megszűnésének bejelentése a hatósághoz; a képviselő eljárása és annak korlátai; a 
képviselő felelőssége (mulasztási bírság és kártérítés); a képviselet eltérő szabályai a 
jogorvoslatok igénybe vétele során (képviselet a polgári peres eljárásban) 

 
szakmai készségek: 

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

 
Személyes kompetenciák: 

Felelősségtudat 
Precizitás 
Önállóság 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Meggyőzőkészség 
Kommunikációs rugalmasság 

 
Módszerkompetenciák: 

Áttekintő képesség 
Rendszerező képesség 
Logikus gondolkodás 

 


