
 

Mottó: iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere,  
suum cuique tribuere 

 
 Codex Iustinianus  

 
 

Előszó 

 
Kiadványunk a 2018. januárban megjelent könyv hatályosított változata, feldolgozva 
a megjelenése óta hatályba lépett új törvényeket, és a módosításokat. Ezen könyv 
válogatva és erősen sűrítve nyújt eligazodást a joghallgatók, a különböző gazdasági 
alapképzések részeként jogi ismereteket elsajátító hallgatók, a jogi háttérismereteik 
rendszeres frissítését igénylő gyakorló könyvelők, adótanácsadók, okleveles 
adószakértők és könyvvizsgálók, valamint a jogi környezet napi változásának 
következményeit a bőrükön érző vállalkozások felelős vezetői és munkatársai számára. 
 
Napjainkban jelentős társadalmi érdeklődés tapasztalható a magyar jogrendszer és a jogi 
hivatások iránt. Ezt a tendenciát nem csak a jogi fakultásokra való sokszoros 
túljelentkezés, hanem a jogi ismereteknek a közép- és felsőfokú szakmai képzésekhez 
való felértékelődése is fémjelzi. Ez a tankönyv nem csak az adótanácsadó-, okleveles 
adószakértő-képzés követelményeihez igazodik, hanem az érdeklődő olvasó 
s z á m á r a  alkalmas bevezetőként szolgálhat a magyar jogrendszer főbb jogágazataiba.   
 
A „Jogi Alapvetés” tisztázza a jog fogalmát, majd a jogrendszer mibenlétét, és bemutatja 
az alapjogi, jogforrási rendszert. A tankönyv második fejezete bemutatja Magyarország 
államszervezetét, különös tekintettel a jogalkotó szervekre, ehhez kapcsolódóan a 
harmadik fejezet rövid betekintést nyújt az uniós jogba.  
 
A negyedik fejezet a dologi jogot öleli fel, az ötödik fejezet „A személyek joga” címet 
viseli, rávilágítva a jogképesség mibenlétére, keletkezésére és megszűnésére. Ebben a 
fejezetben a szerzők teljeskörűen áttekintik az egyes társas vállalkozási formákat, így a 
jogi személyek gazdasági társaságok, az egyéb gazdálkodó szervezeteket, a cégjog 
alapintézményeivel együtt, kitérve a gazdálkodó szervezetek megszűnésére is. 
 
Kötelmi jogi kérdésekkel a szakkönyv hatodik fejezete foglalkozik, bemutatva a 
fontosabb szerződéstípusok szabályait a kártérítési szabályokkal egyetemben. 
 
A soron következő fejezetekben a szerzők a vállalkozások számára ma már 
elengedhetetlen közjogi jellegű háttérjogszabályokat mutatják be. A vállalkozások számára 
jó fogódzók találhatók a közrendi keretszabályokról szóló fejezetben, amelyben a 
szerzők a vállalkozásokat érintő versenyjog, közbeszerzés, pénzmosás, a 
fogyasztóvédelem, a reklámozás, a kereskedelem, a szellemi tulajdon, a korrupció és 
a csődeljárás, illetve felszámolás területéről válogatták össze az elengedhetetlen 
információkat.  

  



 

Hasonlóan jól hasznosítható ismereteket foglalnak össze a munkajogi, valamint a 
büntetőjogot és a szabálysértési jogot bemutató fejezetek.  
Húsbavágó jogterületet feldolgozva a vállalkozások gyakori problémáját jelentő bírósági 
végrehajtás jogi alapjait mutatja be a kötet tizennegyedik fejezete. 
 
A „Jogi ismeretek alkalmazása” című mű olyan igényes szakmai színvonalú, jól 
tanulható, komplex tananyagot nyújtó alkotás, amely a jogalkotás és a jogirodalom 
legújabb eredményeire reflektál. A könyv feldolgozza az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló törvényt, a közigazgatási perre vonatkozó szabályokat, a polgári 
perrendtartást és a kereskedelmi választott bíráskodás szabályait is. 
 
A hatályos joganyag bemutatásával kíván ez a kiadvány úgy a különböző jogi képzéséken 
résztvevők, mind a magánszemélyeknek, mind a vállalkozásoknak fogódzót nyújtani. 

 
 

 
A kiadó 


