
Pénzügyi jog 
 

1.- Mi a pénzügyi jog? 
 

o az állam pénzügyi tevékenységére vonatkozó jogi normák összessége 
o az állami szervek és a köztestületek pénzügyeit, gazdálkodását  
  szabályozza, 
o a közjog része, önálló jogág 

 
2.- Miből fakad a közpénzügyek léte? 
 

A közszükségletek létéből következik, hogy vannak közpénzügyek. 
 
3.- Hogyan lehet a közszükségleteket kielégíteni? 
 

Közfeladatok finanszírozásával, közjavak felhasználásával. 
 
4.- Írjuk le a közfeladat finanszírozásának elveit! 
 

o piaci alapon, 
o nem piaci alapon, 
o biztosítási elven [:akik igénybe veszik ezt, veszélyközösséget hoznak létre:] 

 
5.- Írjuk le a közfeladatok finanszírozási módjait! 
 

o saját intézményei útján, 
o közbeszerzés révén, 
o nonprofit szervezeteket hoz létre, 

 
6.- Mitől függ, hogy mi minősül közfeladatnak? 
 

Politikai döntéshozataltól függ, hogy mi a közfeladat. 
 
7.- Mi az állam gazdasági beavatkozásának [:intervenciójának:] célja? 
 

A 19. századtól bővül az államgazdasági beavatkozás 
o gazdaság élénkítés, 
o tulajdoni szerkezet befolyásolása, 
o árak befolyásolása [: jelentősen torzítja a piaci versenyt :] 

 
8.- Milyen jellegű az állam gazdasági szerepvállalása? 
 

o allokáció [: a közfeladatokra a forrásokat megszerzi, felhasználja :] 
o redisztribució [: jövedelemarányoknak módosítása, újra elosztja :] 
o stabilizáció [: a nemzetgazdasági ingadozások kiegyenlítése :] 

 
 



9.- Milyen két nagyobb egységre bontható a pénzügyi jog? 
Két nagy szeletre bontható: 

1.- közpénzügyi jog [: vám, illeték :] 
2.- magán pénzügyi jog [: bank, deviza :] 

 
10. - Melyek a közpénzügyek jellemzői? 
A közhatalomnak jelen kell lennie. [:A közpénzügyek mozgását 
közhatalommal rendelkező testületek szabályozzák.:] 
 
Vagy közfeladatok ellátására vagy más-más célok [:pl. gazdaság-élénkítés:] 
érdekében történik a szabályozás.  
 
Ezeket a központosított eszközöket az államháztartás alrendszerein 
keresztül újra elosztják. 
A közpénzügyeket a pénzügyi politika határozza meg. 
  

11.- Írja le a közpénzügyek fajtáit! 
 
Közbevételek (Ezek finanszírozzák a közkiadásokat) 
Közkiadások (pl. szolgáltatások, államadósság) 

 
12.- Melyek az államháztartás alrendszerei? 
 

o központi költségvetés, 
 

o elkülönített állami pénzalapok: törvénnyel lehet létrehozni, országgyűlés  
határozza meg a költségvetést, zárszámadást. Akkor hoz létre elkülönített 
állami pénzalapot, ha feladatait részben államháztartáson kívüli 
forrásokból finanszírozza, 
 
o helyi, kisebbségi önkormányzat költségvetése, 

 
o társadalombiztosítás alrendszere [: 2011. XXXI. Államháztartásról szóló 
törvény :] 

 
13.- Milyen tendencia figyelhető meg a közkiadások tekintetében? 
 

A közkiadások a modern társadalomban egyre növekvő tendenciát 
mutatnak [:köztisztaságtól szociális hálóig:] 
 
Központi és a lokális [helyi] költségvetések között időszakonként 
centralizációs tendencia figyelhető meg. A központ többet kap az évi 
költségvetésből, mint az önkormányzat. 

 
14.- Írja le mi a pénzügyi jogi norma feladata, szerkezete! 
Pénzügyi jogi norma Az állami funkciók érvényesüléséhez szükséges 
pénzügyi magatartást ír elő. (Hipotézis, diszpozíció, szankció) 



 
15.- Előírt magatartás szerint milyen pénzügyi jogi normák vannak? 
 

o kogensek [kötelező] adójogi, 
o diszpozitív: ritkán,(közös szerződésben eldöntik ki fizeti az illetéket) 
o tiltó normák, 

 
Előfordul olyan pénzügyi norma, ahol a rendelkező részt megengedő 

(választhat: társasági adót, vagy személyi jövedelemadót fizet). 
 
16.- Jellemezze a pénzügyi jogviszonyt! 

 
Hatalmi, vagyoni, valamint ezek szervezésére vonatkozó viszony, amit a 
pénzügyi jogi norma hozott létre.  

 
17.- Sorolja fel a pénzügyi jogviszony alanyait! 
 

A )közhatalom szervei 
 
a.- országgyűlés, központi igazgatás, helyi önkormányzati szervek, 

   b,-természetes személyek, jogi személyek, belföldiek, külföldiek 
 
18.- Mi a pénzügyi jogviszony tárgya? 
 

Az állam pénzügyi magatartása [:pénzeszközöket mozgat, levon, tartalékol:] 
 
19.- Hogyan csoportosítjuk az államháztartásba befolyó bevételeket? 
 

o magánbevétel [állam privatizálja a tulajdonát, állami vállalatnak bevétele 
van] 

o közjogi bevétel: fiskális, és államigazgatási jellegű [:szabálysértési 
bíróság:] 

 
20.- Sorolja fel a fiskális bevételeket! 
 

o adó 
o illeték 
o vám 
o vámbiztosíték 
o járulék 
o hozzájárulás 
o bírság 
o díj 

 



Adójog 
 
 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. CXXII. törvény tartalmazza az 
adózás rendjéről szóló módosulásokat (2003. évi XCII. törvény adózás 
rendjéről szól). 
 
1.- Mutassa be az adó kialakulását! 
 

Az állam kialakulásával jöttek létre az első adók. Kezdetben természetben 
kellett fizetni. Pénzgazdálkodás általánossá válásával pénzben fizetik. 
Nálunk az első írott állami adó a kapuadó : Károly Róbert 1342. évi 
 
Az adó fő funkciója az állam működéséhez szükséges fedezet nyújtása. 
Egyre nagyobb feladatokat felvállaló állam egyre több forrást igényel. A 
termelés bővül. A társadalmi munkamegosztás újabb adóforrásokat hoz 
létre.  

 
2.- Sorolja fel az adó fogalmi elemeit! 
 

o államháztartás legfontosabb bevételi forrása: 
o az állam egyoldalúan állapítja meg, 
o az állam saját területén, amelyre kiterjed a felségjoga, a természetes és 

jogi személyek terhére állapítja meg, 
o fő funkciója az állami kiadások finanszírozása [:más gazdasági, 

szociálpolitikai célokra használhatja:] 
o anélkül szedi be az adót,l hogy bármilyen közvetlen ellenszolgáltatást vagy 

kötelezettséget vállalna, 
o behajthatja kényszerrel is az állam az adót, 
o csak az államnak van joga adót szedni, illetve akinek felhatalmazást ad, 

pl.: helyi önkormányzatok 
 
3.- Adójogi alapfogalmak felsorolása: 

o az adó alanya 
o adótárgy 
o adóalap 
o adóforrás 
o adókulcs 
o adókedvezmény 
o adómentesség 
o adóhatóság 

 
4.- Kit nevezünk adóalanynak? 
 

Azt a természetes, vagy jogi személyt, akit a törvény az adó megfizetésére 
kötelez. 

 



5.- Határozza meg az adótárgy fogalmát! 
 

Az adótárgy az a dolog, tevékenység, jog, stb., ami után adót kell fizetni. 
 
6.- Mit nevezünk adóalapnak? 
 

Pénzbeli összeg, amire kiszámítják a ténylegesen fizetendő adót. 
 
7.- Adóforrás fogalma. 

Az a jövedelem, amiből az adót fizetik. 
 
8.- Határozza meg az adókulcs fogalmát, milyen lehet? 
 

Az adókulcs az adóalapnak a meghatározott %-a. Az adókulcs lehet: 
o lineáris: adóztatásnál százalékos kulcsa változatlan 
o progresszív: az adóalap növekedésével nő az adókulcs is 
o degresszív: adóalap növekedése esetén csökken a kulcs 

 
9.- Mit nevezünk adókedvezménynek? 
 

Adó összegének csökkentése adóalap csökkentés útján. 
 
10.- Határozza meg az adómentesség fogalmát! 
 

Adókötelezettség alóli jogszabály által megengedett kivétel. Adóalanya vagy 
adótárgya vonatkozhat. 

 
11.- Nevezze meg az adóhatóságot! 
 

Az államot képviselő adózható szervezet [: APEH volt, most NAV ] 
 
12.- Mit nevezünk adórendszernek? 
 

Meghatározott országban, meghatározott időben hatályban lévő beszedhető 
adók összessége. 

 
13.- Mit nevezünk adójognak? 
 

Az adóra, adóztatásra vonatkozó szabályok összessége. Akár anyagi, akár 
eljárási. Adózás rendjéről szóló törvény 2003. évi 92. 

 
14. Mi jellemző a polgári jogi kötelemre? 
 

o követelés tartozás egysége 
ofelek mellérendeltsége 
o jogosultnak nincs a teljesítés kényszerítésére kényszerítő eszköze 
o szolgáltatás ellenszolgáltatás egyenértéke 
o vagyoni jellegű kapcsolat 



 
15.- Mi jellemző az adójogi kötelemre? 

o hatalmi jellegű 
o jellemzője az alá- és fölérendeltség 
o kizárólag normatív aktus alapján jöhet létre 
o adófizetők körének jogszabályi meghatározása 
o adójogi jogviszony pénzszolgáltatásra irányul 

 
16.- Hasonlítsuk össze a polgári jogi kötelmet és az adójogi kötelmet! 
 

o polgári jogi kapcsolatokat a diszpozitivitás [megengedő] jellemzi 
o adóügyekben szinte kizárólag kógens szabályozás van, 
o az adóügyi kötelem elemét jogszabályban kell szabályozni 
o nincs szó a jogok és kötelezettségek egyensúlyáról 

 
17.- Írja le az adójogi norma általános szerkezetét! 

o hipotézis- tényállás,  
o diszpozíció-rendelkezés 
o szankció,  

 
18.- Mit nevezünk adójogi normának? 
 

Adójogszabály meghatározott magatartási szabályt ír elő a kötelezettnek. 
 
19.- Sorolja fel az adójogi norma jellegzetességeit! 
 

o hipotetikus: az adójogi norma mindenkihez szól 
o diszpozíció: egyedi, mert pénzszolgáltatást ír elő 
o szankció: elkülönülten kerül meghatározásra 

 
20.- Mire terjed ki az adójogi norma hatálya? 

o tárgyi hatály 
o területi hatály 
o személyi hatály 
o időbeli hatály 
o visszamenőleges alkalmazás tilalma 
 

21.- Mit jelent a tárgyi hatály? 
 

Milyen ügyekben kell alkalmazni. 
 
22.- Területi hatály jelentése: 
 

Hol kell alkalmazni. 
 
23.- Mit jelent a személyi hatály? 

Kire terjed ki. 



 
24.- Mit jelent az időbeli hatály? 
 

Milyen időszakban lehet alkalmazni az adott jogszabályt. 45 napja van az 
állampolgárnak felkészülni a kihirdetés után.  

 
25.- Visszamenőleges alkalmazás tilalma. 
 

Nem lehet visszamenőlegesen alkalmazni adójogszabályt sem.  
 
26.- Határozza meg az adójogviszony fogalmát! 
 

Az adójogviszony olyan társadalmi viszony, amely konkrét jogalanyok 
közötti társadalmi viszony, amelyet az adójog szabályoz.  

 
27.- Mit kell vizsgálni az adójogviszony elemzésekor? 
 

Vizsgálni kell a jogviszony: 
o alanyát, 
o tárgyát 
o tartalmát  
o jogi tényeket, amelyek keletkeztetik, módosítják és megszüntetik a 
jogviszonyt.  

 
28.- Ki az adójogviszony alanya? 
 

1.-  
Az adójogviszony alanya az állam és az annak képviseletében eljáró 
szervek: 
o Nemzeti Adó- és Vámhivatal [NAV] 
o Önkormányzat jegyzője, 
o illetékhivatal 
Csak ezeknek a szerveknek van joga adóztatni a jogszabályok alapján  
 
2.-  
A másik alany az adózó: 
a.- elsődleges alany, akit az adóköteles tevékenység miatt jelölnek ki 
b.- másodlagos alany abban az esetben, ha az elsődleges nem tesz eleget  
c.- szerződéses alany, aki szerződésben vállalja, hogy megfizeti az 
adótartozást, [: pl.: megveszi a kft.-t 1.000 Forintért, de kifizeti az 500.000.- 
Ft-os adótartozását :] 

 
29.- Mi az adóviszony tárgya? 
 

Emberi magatartás, az adófizető és az adóhatóság magatartása. 
Jogszabálynak kell szabályozni.  

 



 
 
30.- Mi az adóviszony tartalma? 
 

Azok a jogosultságok és kötelezettségek, amelyek az adóalanyokat 
megilletik.  
Az egyik alany jogai nem azonosak a másik alany kötelességeivel. Az 
adózónak anélkül, hogy ellenszolgáltatást kérhetne, meghatározott 
pénzösszeget be kell fizetni. Nincs ellentételezve semmi. Az adóhatóság 
számára az adóztatás nemcsak jog, hanem kötelezettség is.  
 

31.- Melyek a jogi tények? 
 

Az adójogviszony és jogi tények következtében keletkezik, módosul, és 
szűnik meg.  

 
32.- Hogyan keletkezik az adójogviszony? 
 

Az adófizetési kötelezettség létrejöhet törvény, illetve egy egyedi konkrét 
esemény alapján. [Az illetékfizetés is ilyen]  
A központi adókról mindig törvény rendelkezik, és adófizetést csak az állam 
kezdeményezhet.  

 
33.- Általában hogyan történik az adójogviszony módosulása?  
 

Az ügyfél kérelmet nyújt be és kéri a csökkentést, részletfizetést, törlést.  
 
34.- Mikor szűnik meg az adójogviszony? 
 

Az adójogviszony megszűnik, ha az adózónak nincs adófizetési 
kötelezettsége, kikerül a hatálya alól. 

 
35.- Időtartam. 
 

o határozatlan időre szól, amíg meg nem halunk, addig fizetünk,  
o de lehet egyszeri eset is, és szólhat meghatározott időre [pl. külföldi 
munkát vállal, meghatározott időre] 
 

36.- Sorolja fel az adójog jogforrásait! 
 

Nem lehet egy egységes kódexbe foglalni, mert sokszínű. 
1.- 
törvények, ALKOTMÁNY, [törvények törvénye] alapvető követelményként 
írja elő a közteherviselést, csak törvényben lehet szabályozni. a 
törvényalkotás rendjéről szóló törvény 1987. évi XI-es törvény 
2.-  
az államháztartásról szóló törvény 2011. évi XXXI. törvény 



3.-  
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ]NAV] -ról szóló 2010. évi CXXII. törvény 
4.-  
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
5.-  
önkormányzati rendelet (törvényi meghatározás alapján] saját térségére 
adhat ki rendeletet [önkormányzat által kiadott törvény: rendelet] 
6.-  
Kormányrendelet 
7.-  
miniszteri rendelet  
8.[országgyűlés, kormány irányelvei, ezek nem kötelező érvényűek, csak 
ajánlások.] 
9.-  
Legfelsőbb Bíróság, jogegységi döntései, ezek nem jogszabályok, de kötelező 
az alsóbb szintű bíróságnak 
10.- Alkotmánybíróság, megsemmisíti az általa jogsértőnek vélt jogszabályt, 

 
37.- Mit jelent a partikuláris adójog? 
 

A kihirdetett önkormányzati adórendeletben szabályozott jogi normák és 
jogviszonyok. 

 
38.- Milyen helyi adók lehetnek? 
 

o vagyoni típusú adók pl. építményre 
o kommunális adó pl. idegenforgalmi adó 
o helyi iparűzési adó, pl. helyi vállalkozás 

 
39.- Az adózás alkotmányos elvei? 

o általánosság, 
o egyenlőség, 
o arányosság, 

 
40.- Melyik az adózás klasszikus alapelvei? 
 

o általánosság 
o igazságosság 
o olcsóság 
o kényelmesség 

 
41.- Mit jelent az általánosság alapelve? 
 

Az általánosság alapelve: a feudális adórendszerrel szemben jött létre, 
[amely a nemességnek adómentességet adott] ne legyenek adómentes 
csoportok, mindenki általánosan adózzon.  

 



42.- Mit jelent az igazságosság alapelve? 
Mindenki teherbírása szerint adózzon. 

 
43.- Mit jelent az olcsóság alapelve. 

A legkisebb költséggel járjon. 
 
44.- Mit jelent a kényelmesség alapelve? 
 

A mód, és időpont a legkisebb terhet rója az adófizetőre.  
 
45.- Foglalja össze, melyek az adózás modern alapelvei! 
 

a.- arányos közteherviselés 
b.- gazdasági fejlődés támogatása 
c.- jövedelem nivellálás 
d.- foglalkoztatás elősegítése 
e.- létminimum adómentessége 
f.- verseny semlegesség 

 
46.- Mit jelent az arányos közteherviselés? 
 

Az adózás igazodjék az adózó teljesítőképességeihez, és jelölje ki, hogy 
milyen bevételhez, vagyonhoz kapcsolódjék az elvonás.  

 
47.- Mit jelent a gazdasági fejlődés támogatásának alapelve? 
 

Összefügg az államgazdasági szerepvállalásával, elvárható, hogy támogassa 
a hazai beruházások bővülését.  

 
48.- Mit jelent a jövedelem nivellálás alapelve? 
 

Az adózók jövedelem viszonyai nagyon eltérőek, az adó a vagyoni viszony 
kiegyenlítésének egyik eszköze.  

 
49.- Mit jelent a foglalkoztatás elősegítése alapelve? 
 

Összefügg az államgazdasági fejlődést elősegítő céljával, az adórendszer 
segítésével segítve elő új munkahelyek létrejöttét, és a régi megtartását.  

 
50.- Mit jelent létminimum adómentessége alapelv? 
 

Vannak olyan alacsony jövedelmű csoportok, amelyek minimális 
adófizetésre sem képesek.  

 
51.- Mit jelent a verseny-semlegesség alapelve? 
 

A versenyszféra szereplői között az állam ne alkalmazzon se pozitív, se 
negatív diszkriminációt.  



 
52.- Melyek az adózás funkciói? 
 

Általános és legfőbb funkciója: 
o az állam működéséhez szükséges bevételek biztosítása, 
o egyéb más feladatok, 
o jövedelem újra elosztása, 
o gazdasági növekedés, 
o gyermekvállalási szándék ösztönzése 

 
53.- Mi módon rendszerezzük az adókat? 

10 féle mód van. 
1.,  
az adó megállapítása szerint [központi, és helyi adó] 
2.,  
adófizető szerint természetes személy, jogi személy  
3.,  
felhasználása szerint, általános adó, vagy cél adó 
4.,  
rendes adó, [az állam folyamatos működését szolgálja] vagy rendkívüli adó 
[rendkívüli esemény esetén pl. háború] 
5.,  
adó teherviselés szerint:  

o egyenes adó [személyi jövedelemadó] és  
o közvetett adó [általános forgalmi adó] 

6.-  
adóalany körülményei szerint:  

o személyi adó [mennyi a jövedelme]  
o tárgyi adó [a tárgy értékét veszik figyelembe] 

7.,  
adó-megállapítás módja szerint:  
 önadózó  
 kivetéses adó, például illeték  
 adólevonásos adó [TB] 

8.,  
adófizetés módja szerint: pénzben, vagy illetékbélyegben 
9.,  
adóalap szerint lehet alapadó, és pótadó [a meglévő adóhoz jön még adó] 
10.,  
adótárgy szerint 

 
54.- Adótárgy szerint hogyan különböztetjük meg az adókat? 

Négy féle megkülönböztetési mód van: 
1.- vagyonterhelő adó 
2.- bevételt, jövedelmet terhelő adó 
3.- kiadást, vagy fogyasztást terhelő adó 
4.- céladó 



 
55.- Írjon példát a vagyont terhelő adóra! 
 

A vagyonérték-adó pl. a házadó 
 
56.- Írjon példát a bevételt, vagy jövedelmet terhelő adóra? 
 

o személyi jövedelem adó 
o társasági adó [nem természetes személy fizeti] 

 
57.- Írjon példát a fogyasztást terhelő adóra? 
 

Általános Forgalmi Adó [ÁFA] 
 
58.- Írjon példát a céladóra! 
 

Társadalombiztosítási járulék [TB] 



Illetékjog 
 
 
1.- Mi a különbség az adó és az illeték között? 

Azonosság: 
o az illeték is olyan állami bevétel, amelynek mértékét és a fizetésre 
kötelezetteket egyoldalúan az állam állapítja meg, 
o az illeték is a közkiadások fedezésére szolgál,  
o az illeték is kényszer útján beszedhető 

 
Különbség: 

o az illeték eseti jellegű, eljárási illeték esetében ellenszolgáltatás 
kimutatható az állam részéről 

 
2.- Igazodik-e az illeték a tényleges költségekhez? 
 

Nem igazodik. 
 
3.- Igazodik-e az illeték az eljáró szervezet konkrét tevékenységéhez? 
 

Nem igazodik. 
 
4.- Jellemezze röviden az illetékrendszert Magyarországon! 
 

o vannak vagyonszerzési illetékek, ezen belül visszterhes, és egyéb nem 
visszterhes illetékek pl. ajándékozás 
 
o eljárási illeték [államigazgatási és bíróság illeték] 
o díjak, pl. hiteles tulajdoni lap másolata [párhuzamosan nem lehet eljárási 
illetéket és díjat szedni] 

 
5.- Mikor keletkezik az illetékfizetési kötelezettség? 
 

o öröklési illeték, [örökhagyó halála napján] 
o ajándékozási illeték [ajándékozási szerződés megkötése napján] 
o visszterhes vagyonátruházás esetén [a szerződés megkötése napján] 
o árverés [árverés napján] 
o bírói döntés [jogerőre emelkedés napján] 
o vagyonszerzéskor illetékfizetési kötelezettségem van 
o eljárási illeték [eljárás megindítása iránti kérelem előterjesztésekor] 
 

6.- Milyen illetékmentességet ismerünk? 
 

o tárgyi illetékmentesség [senkinek nem kell arra a tárgyra illetéket fizetnie] 
o személyes illetékmentesség [csak a törvényben mentesített személynek 
nem kell illetéket fizetni] 
o a szerződő felek egyike magára vállalja az illetékfizetést 



 
7.- Írjon példát a teljes személyes illetékmentességre! 
 

o magyar állam, 
o helyi önkormányzatok, 
o költségvetési szervek 
[mert egyik zsebéből nem teszi át a másikba] 

 
8.- Mutassa be röviden a vagyonszerzési illetékek rendszerét! 
 

o ingyenes 
o visszterhes  
o ingatlan [lakás, telek] 
o ingó [minden más] 
o vagyonértékű jog [haszonélvezeti jog] 

 
9.- Sorolja fel az ingyenes vagyon szerzés eseteit! 
 

o öröklés 
o ajándékozás 

 
10.- Mi az öröklési illeték tárgya? 
 

Az öröklési illeték tárgya a haláleset folytán történt vagyonszerzés. 
Nem kell illetéket fizetni lemondás, visszautasítás, ingyenes átengedés 
esetén.  

 
11.- Mi az ajándékozási illeték tárgya? 
 

Az ajándékozással történt vagyonszerzés. 
 
12.- Mi az öröklési és ajándékozási illeték alapja? 
 

Az illeték alapja az egy-egy örökösnek illetve megajándékozottnak juttatott 
örökség, ajándék tiszta értéke. 
Mi a tiszta érték: 
A megszerzett vagyonból levont, kötelezettség terheket, tartozásokat 
levonják, nincs rajta semmiféle tartozás.  
 

13.- Illetéktörvény 
 

1990. évi XCIII. [93.] törvény az illetékekről 
 
 
 

 


