1.

A tantárgy elnevezése
(magyar nyelven)

Közteherviselés-Adójog

2.

A tantárgy elnevezése
(angol nyelven)

Public burdens - Tax law

3.

A tantárgy Neptun-kódja

ÁKKÁIO05

4.

A tantárgy kreditértéke
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5.

A szakok (szakirányok),
ahol oktatják

Államtudományi osztatlan mesterképzés

6.

A tantárgy
meghirdetésének
gyakorisága/a tantervben
történő félévi
elhelyezkedése

6. félév

7.

Az oktatásért felelős
oktatási szervezeti egység

Államháztartástani és Pénzügyi Jogi Intézet

8.

A tantárgyfelelős oktató

Dr. Gregóczki Etelka, egyetemi docens, PhD

9.

A tantárgy óraszáma, a
foglalkozás típusa

nappali: 30+15 az adott félévben
levelező: 15 óra/félév

10. A tantárgy szakmai
tartalma (magyar nyelven)

A tárgy keretében közteherviselés jelentés
tartalmát, az adópolitika változásait, a jelenlegi
adók rendszerét és fajtáit ismerhetik meg a
hallgatók. Feltárjuk a közteherviselés magyar
szabályozását befolyásoló külső tényezőket. A
magyar közteherviselés rendszere keretében
bemutatásra kerülnek a jövedelemadók, a
fogyasztási adók és egyéb adók.

11. A tantárgy szakmai
tartalma (angol nyelven)

The contents of this subject are the meaning of the
public burdens, the changing tax policy, the present
tax structure, the types of the taxes. One part of this
subject is the external circumstances of the
Hungarian regulation of the public burdens. The
direct and indirect taxes will be presented beside
the Hungarian tax system.

12. Az elérendő kompetenciák

A hallgatók megismerik a közteherviselés fogalmát
és jelentésének változásait történelmi kontextusban.

(magyar nyelven)

Az adók rendszerezését megismerik és az egyes
adófajtákat el tudják különíteni a félév végére a
hallgatók. Nemzetközi és európai uniós
ismereteikhez tudják kapcsolni az adózás
témakörébe tartozó kérdéseket.

13. Az elérendő kompetenciák
(angol nyelven)

The students can study about the history and
definition of the public burdens. The content of this
subject extends to all types of the taxes in Hungary.
The students can get knowledge about the tax
administration of the European Union and the
international taxation.

14. Előtanulmányi (előzetes)
követelmények

Államháztartástan és költségvetési gazdálkodás I.

15. A tantárgy tematikája

1. Az első előadáson az Alaptörvényünk
közteherviselés fogalmát értelmezzük. A
közteherviselés jelentésének vizsgálatát
történelmi kontextusba helyezzük
2. Második előadáson a hazai
gazdaságpolitikában vizsgáljuk a konkrét
megjelenési formáit jelenlegi adók rendszerét
és fajtáit. Az adófajták kialakulását és
változását áttekintjük
3. Adójogi alapfogalmak
4. Európai Uniós tagállamként jogharmonizációs
kötelezettségünk van egyes adónemekhez
kapcsolódóan. Az uniós adó-jogharmonizáció
kialakulása, fejlődése.
5. Adó-jogharmonizáció közvetlen (általános
forgalmi adó, vám, jövedéki adó) és közvetett
(személyi jövedelemadó, társasági adó) adók
területén.
6. Adó- jogharmonizáció az adóigazgatási eljárás
tekintetében és az Európai Bíróság jogfejlesztő
szerepe a magyar vonatkozású ügyek
tekintetében.
7. Nemzetközi adóinformáció csere
egyezmények (FATCA, CRS, DAC1-2.) és a
kettős adós egyezmények célja és szerepe
8. Jövedelemadók rendszere – Személyi
jövedelemadó Összevont adóalapba tartozó
jövedelmek
9. Jövedelemadók rendszere – Személyi
jövedelemadó Különadózó jövedelmek
adózása
10. Jövedelemadók rendszere – Társasági
adó(EVA, KIVA, KATA)

16. A foglalkozásokon való
részvétel követelményei

11. Forgalmi adók rendszere – Általános forgalmi
adó
12. Forgalmai adók rendszere – Jövedéki adó
13. Forgalmai adók rendszere – VÁM
14. Helyi adók rendszere
15. Illetékek, különadók, egyéb adók
Az előadások legalább 70%-án kötelező a részvétel,
további távollét esetén a TVSZ 19. §.-ban foglaltak
az irányadóak.

17. A félévközi feladatok, az
ismeretek ellenőrzésének
rendje

kollokvium

18. Az aláírás és a kreditek
megszerzésének pontos
feltételei

Részvétel az előadások legalább 70%-án, valamint
az évközi zárthelyi dolgozat (vagy beszámoló)
sikeres teljesítése.

19. A kötelező és ajánlott
irodalom jegyzéke (magyar
nyelven)

Kötelező
1. Herich György: Adótan 2018
Gyártói kód: 612/2018
Megjelenés: 2018
Kiadó: Penta Unió
2. Herich György: Adótan és példatár 2018
ISBN: Gyártói kód: 611/2018
Megjelenés: 2018
Kiadó: Penta Unió
3.Pénzügyi jog I. [szerk: Simon István (Osiris Bp.
2007) (ISBN 9789633899618)
4. Pénzügyi jog II. [szerk: Simon István (Osiris Bp.
2012)] (ISBN 9789632762289)

Ajánlott
1. Patyi András, Rixer Ádám,Hungarian Public
Administration and Administrative Law / Etelka
Gregóczki, PART V. FINANCIAL AND
ORGANISATIONAL ASPECTS 1. Public
financesin Hungary Passau: SchenkVerlag GmbH,
2014. 552 p.(ISBN:978-3-944850-12-2)
2. Gregóczki Etelka:A helyi adók ,In: Lentner

Csaba (szerk.) Adózási pénzügytan és
államháztartási gazdálkodás: Közpénzügyek és
Államháztartástan II. Budapest: NKE Szolgáltató
Kft., 2015. pp. (ISBN:978-615-5527-12-8)
20. A kötelező és ajánlott
irodalom jegyzéke (angol
nyelven)

National Tax and Customs Administration bulletin
http://en.nav.gov.hu/
Act CL of 2017 on the Rules of Taxation,
Act CLI of 2017 on Tax Administration Procedures

