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A tantárgy kódja

A tantárgy megnevezése (magyarul) Pénzügyi jog

A tantárgy megnevezése (idegen nyelven)
Financial law

A tantárgyfelelős intézet neve Civilisztikai és Nemzetgazdasági Intézet 

A tantárgyfelelős tanszék neve Civilisztikai Tanszék

Tantárgyfelelős neve Dr. Török Gábor

Oktató(k) neve Dr. Maiyalehné dr. Gregóczki Etelka, Dr. Tebeli Izabella

Kreditérték 2 kredit

A tanórák száma (előadás+gyakorlat) Nappali: 2 ea + 0 gy; Levelező: 10 óra/félév

Az oktatás nyelve magyar

Előtanulmányi kötelezettségek Közgazdaságtan I.

Meghirdetési gyakorisága tavaszi

Ajánlott félév 2. félév

Kompetenciák leírása

A hallgató megismerkedik az államháztartáshoz kapcsolódó jogi fogalmakkal 

és az azt felépítő intézményrendszerrel.

A hallgató részletes ismereteket szerez az adózás eljárási szabályairól és 

betekintést nyer az Art. rendelkezéseibe.

A hallgató áttekintést kap az Áht. kontrollrendszeréről, a pénzügyi közvetítő 

rendszer felügyeletét ellátó intézmény működéséről.

A hallgató megismerkedik a fogyasztóvédelem speciálisan pénzügyi jogi 

vetületével, az ehhez kapcsolódó EU-s szabályokkal, valamint az alternatív 

vitarendezés magyarországi rendszerével.

1) Pénzügyi jog általános rész, alapfogalmak, pénzügyi jogtudomány

2) Államháztartási jog, államháztartás szerkezete, jogi szabályozása

3) Közbevételek rendszere, adózási alapok, bejelentés szabályai, adóeljárás 

szabályai

4) Adóvégrehajtás szabályai

5) SZJA Illetékjog, vámjog

6) Társaságokat terhelő adók (KATA, KIVA, reklámadó)

7) Fogyasztáshoz kapcsolódó adók ÁFA

8)  Önkormányzati pénzügyek, költségvetés készítés és végrehajtás szabályai

9) Helyi adók és települési adók

10) Ellenőrzés rendszere és alapvető szabályai az államháztartásban

11) Belsőellenőrzés

12) Az MNB feladatai, különös tekintettel a mikroprudenciális hatósági 

eljárásaira (engedélyezés, felügyeleti vizsgálatok, fogyasztóvédelem, 

piacfelügyelés)

A tantárgy szakmai tartalma

A tananyag a középpontba a magyar hatályos pénzügyi, gazdasági 

szabályozást állítja, a hallgatók betekintést kapnak a nemzetközi jogfejlődés 

tendenciáiba.

A tantárgy rendeltetése a hallgatók alapozó pénzügyi jogi ismeretekkel 

történő ellátása.

Tantárgyi tematika heti bontásban 
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13)  A pénzügyi közvetítő rendszer Magyarországon (hitelintézetek, pénzügyi 

vállalkozások, biztosítók, a BÉT, befektetési vállalkozások és pénztárak 

működése)

14) Pénzügyi fogyasztóvédelem Magyarországon és az EU-ban 

15) A  pénzügyi békéltetés eljárási rendszere

Az aláírás megadásának feltételei óralátogatás és egy zárthelyi dolgozat teljesítése

Az értékelés módszere, 

vizsgakövetelmények
kollokvium (ötfokozatú)

A vizsga módja szóbeli / írásbeli

Kötelező irodalom: 

Az előadások anyaga; 

1.  Simon István szerk.: Pénzügyi jog, Osiris Kiadó 2012. 

2. Szakács Imre: Az adózás nagy kézikönyve, Complex Kiadó 2013.

3. Veres Zoltán: Ügyfélvédelem a pénzügyi szektorban, Jogelméleti Szemle,

2013/4
Ajánlott irodalom: 

1. Az adóeljárási törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal, 2014 2.

Kresalek Péter, Merétey-Vida Zsolt: Ellenőrzési alapismeretek, Perfekt Kiadó

2008. 

3. Hajnal Zsolt: Fogyasztói alapjogok a hatályos magyar jogi szabályozás és

az európai uniós fejlődési tendenciák tükrében, Debreceni Jogi Műhely, 2014.

évi (XI. évfolyam) 1–2. szám

Az oktató(k) elérhetősége
Maiyalehné Gregóczki Etelka :  gregoczki.etelka@uni-nke.hu Tebeli Izabella: 

tebeli.izabella@uni-nke.hu
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