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Az oktatás nyelve magyar

Előtanulmányi kötelezettségek Gazdaságpolitika

Meghirdetési gyakorisága 3. félév - őszi

Kompetenciák leírása

A hallgatók megismerjék a magyar adóigazgatás és eljárás főbb szabályait, 

rendszereit, nemzetközi kitekintéssel. Képesek eligazodni a központi és a helyi adók 

rendszerében, az adóellenőrzés folyamatában aktív hozzáértő szereplők legyenek. 

Ismerjék az adózás rendjét, főbb szabályait, az adóellenőrzés folyamatát. Legyen 

kitekintésük az adójogi konfliktusok kezelési módjaira. 

1. A költségvetési adótervezés hazai gyakorlata, nemzetközi kitekintés. 

2. Az optimális adórendszer feltételei

3. Az adók rendszerezése, az adózás anyagi és eljárási jogi szabályozása 

4. Magánszemélyek jövedelemadóztatásának jogi szabályozása

5. Általános forgalmi adó

6. Társasági adó

7. Jövedéki termékek adóztatása

8. A magyar adóharmonizáció főbb állomásai

9. Az adóigazgatás alapjai, az adózás rendjéről szóló törvény szabályai

10. Adóhatóságok

11. A társadalombiztosítás jogi szabályozása, a járulékok rendszere, főbb fajtái

12. A helyi adók és a gépjárműadó - helyi adók tervezése, beszedése, gazdasági 

szerepe

13. Adózási esettanulmányok I. 

14. Adózási esettanulmányok II. 

15. Nemzetközi és európai adójogi konfliktusok és kezelésük módjai

Az aláírás megadásának feltételei
előadások és szemináriumok látogatása, valamint a szemináriumi követelmények 

teljesítése

Az értékelés módszere, 

vizsgakövetelmények kollokvium (ötfokozatú)

A vizsga módja írásbeli vagy szóbeli

Kötelező irodalom:

Lentner Csaba (szerk.): Adózási Pénzügytan és Államháztartási Gazdálkodás, 

(adózással, adóigazgatással összefüggő fejezetek) NKE, 2015, ISBN 9786155527128

Ajánlott irodalom:

Dr. Gregóczki Etelka - Dr. Lentner Csaba (szerkeszetők): Adóigazgatás és eljárárás, 

Dialog Campus, 2017 (megjelenés alatt)

Az oktató(k) elérhetősége Lentner.Csaba@uni-nke.hu

A tantárgy szakmai tartalma

Tantárgyi tematika heti bontásban 

 Szakirodalom

A költségvetési adótervezés módszertana, nemzetközi gyakorlata. Az adórendszer 

felépítése, intézményrendszere, az adózás szabályai, Magyarország adóharmonizációs 

folyamata. Az adók rendszerezése, az adózás anyagi és eljárási jogi szabályai. A 

magánszemélyek jövedelemadóztatásának jogi szabályozása, az optimális adórendszer 

felétételei, társasági adó, általános forglami adó, jövedéki termékek adóztatásának 

joga, a helyi adók szabályozása. A magyar adóharmonizáció főbb állomásai. Az 

adóigazgatás alapjai, az adózás rendjéről szóló törvény szabályai. Adóhatóságok. 

Társadalombiztosítás jogi szabályai, járulékok rendszere. 
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