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Bevezetés és előszó 
 

Elméleti bevezető 

 

A munka megírása során törekedtem a tömör, de mégis érthető 

megfogalmazásra. Igyekeztem minden olyan szabályt elhagyni, amely nem 

feltétlenül szükséges ismeretet tartalmaz a megjelölt tanfolyamok hallgatói 

számára. 

Ezzel próbálkoztam annak a nagyon tág résnek a szűkítésére, ami az 

eddigiekben kiadott munkaanyagok bő lére eresztett jogszabályhalmaza, valamint 

a tanfolyamokon leadható ismeretek, és még inkább a vizsgákon reálisan számon 

kérhető tudás között kialakult az elmúlt közel két évtizedben. 

Fontos annak figyelembevétele, hogy ez a tananyag nem jogászok számára 

készült. Kiegészítő jellegű jogi ismereteket tartalmaz a pénzügyi-számviteli 

területen képesítést szerezni óhajtók számára, ezért az egyes jogi területeken a 

teljességre való törekvés értelem nélküli célkitűzés lenne. 

Az előzőekben megfogalmazottak szem előtt tartása azért is fontos, mert a 

több évtizedes gyakorlat azt mutatja, hogy a nem jogi végzettségű tanfolyami 

résztvevők számára a jogi anyag elsajátítása jelentős nehézségekbe ütközik. 

Ebben semmi, de semmi különleges, főleg szégyelleni való dolog nincsen. 

Határozottan állíthatom, közel kétévtizedes jogi kari záróvizsga-elnöki 

tapasztalattal a hátam mögött, hogy a joghallgatók is pontosan így vannak ezzel, 

azzal a jelentős különbséggel, hogy számukra öt év és sok száz óra állt a jogi 

ismeretekben való elmélyedésre, míg ezeken a tanfolyamokon részt vevők 

számára ennek csekély töredéke. 

 

Gyakorlati kérdések 

 

A fontos jogszabályhelyeket több okból is betűhíven idéztem. Egyfelől 

fontos az eredeti jogi szöveggel való, legalább érintőleges ismerkedés, másrészt 

ezek olyan fontos ismereteket tartalmaznak, amelyeket jó lenne minél 

pontosabban elsajátítani, harmadrészben a paragrafusokkal történő idézésnek 

kiemelő, figyelemfelhívó szerepe is van. 

Kerültem az idegen szavak használatát. Amennyiben magyarázó, 

ismeretbővítő vagy illusztráló jelleggel mégis szükségét éreztem ilyen kifejezések 

használatának, zárójelbe téve jeleztem tájékoztató jellegüket, és dőlt betűkkel 

idegen eredetüket. 
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A vastagon szedett kiemelések nem annyira az adott anyag fontosságát 

jelzik, inkább a tanuláshoz szükséges áttekintésben nyújtanak segítséget. 

A zárójelbe tett részek csak tájékoztató jellegűek, és nem tartoznak a 

megtanulandó anyaghoz! Ezek jellemzően olyan felsorolások, amelyeknek az 

oktatása és számonkérésére olyanoktól, akik nem kifejezetten az adott 

szakterületen szereznek képesítést, teljesen irreális. 

 

Összefoglaló 

 

Jelen munka kizárólag a vizsgára való felkészülést segíti a megadott 

tanfolyamokon, és más, hasonló ismereti kört átadni szándékozó tanfolyamokon. 

Egyáltalán nem törekszik a jogi anyag átfogó, kimerítő bemutatására. Fő elve a 

hallgatói befogadóképesség mennyiségi és minőségi korlátainak 

figyelembevételével a tananyag érthető, lehetőleg a lényeges pontokra 

koncentráló bemutatása. Nem használható jogi kézikönyvként, nem használható 

gyakorlati problémák megoldására, nem használható egy adott jogterület átfogó 

megismerésére, viszont kiváltképpen alkalmas az alapvető összefüggések 

megértésére, amelyre építve a konkrét munkához szükséges részletes szabályozás 

is értelmezhető és alkalmazható. 

  


