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NEMZETKÖZI ADÓZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK 

Érvényes: 2020/2021/1 félévben kezdők számára 
Általános adatok: 

Szakfelelős: Dr. Lakatos László Péter, egyetemi tanár 
Képzés helyszíne: Budapest 
Munkarend: levelező 
Képzés nyelve: angol 
Duális képzésben indul-e: nem 

Specializációk: 
Nincsen specialzáció. 
Képzési és kimeneti követelmények 
1. A mesterképzési szak megnevezése: nemzetközi adózás mesterképzési szak (Master in 

International Taxation) 
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 

megjelölése: 

− végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat 

− szakképzettség: okleveles közgazdász nemzetközi adózás szakon 

− a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in International Taxasion 
3. Képzési terület: gazdaságtudomány 
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságtudományok képzési 
területről a gazdálkodás és menedzsment, a pénzügy és számvitel, a nemzetközi gazdálkodás 
alapképzési szak. 
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető a 
gazdaságtudományok képzési területről az alkalmazott közgazdaságtan, a kereskedelem és 
marketing, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrások és az üzleti szakoktató alapképzési szak. 
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az 
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a 
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

− a szak orientációja: elmélet-orientált: 60-70 százalék 

− a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit 

− a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 
7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi 

területi besorolása: 344/0411 
8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák 

A nemzetközi adózás mesterképzési szak célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik 
rendelkeznek a szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel és készségekkel a vállalatok és 
magánszemélyek nemzetközi ügyletekben való magas színvonalú képviseletére, képesek hazai 
vállalatok és magánszemélyek külföldi, valamint külföldi befektetők hazai befektetéseinek és üzleti 
tranzakcióinak adózási szempontú kezelésére, illetve képesek tudományos kutatómunkára. 
8.1 Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 
8.1. 1. Nemzetközi adózás szakon a közgazdász  
a) tudása 

− Ismeri és érti a nemzetközi adózás területén a problémák beazonosítására alkalmas szakértői 
tudás alapjait, a szakterület szerint releváns információgyűjtési, -elemzési és problémamegoldási 
módszereket, ezek alkalmazási korlátait és feltételeit.  
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− Rendelkezik a nemzetközi ügyletek kezeléséhez szükséges adózási, számviteli és jogi 
ismeretekkel, amelyek segítségével képes komplex adózási problémák megoldására. - Ismeri és 
hatékonyan kezeli az Európai Unió jogi tudásbázisát, illetve tájékozott a hazai és nemzetközi 
szakirodalomban.  

− A nemzetközi adózás szempontjából releváns, átfogó ismeretekkel rendelkezik a gazdasági 
rendszer és a társadalom más alrendszerei közötti legfontosabb összefüggésekről, az adópolitika 
és kapcsolódó szakpolitikák determinációiról, nyitott és megoldatlan kérdéseiről. - Ismeri az 
adórendszerek összehasonlításán keresztül az adóverseny és adópolitika főbb irányvonalait és 
gazdasági összefüggéseit, a nemzeti adórendszerek és a nemzetközi, nemzetek feletti adózás 
kapcsolatát és viszonyát a pénzügyi jog egyéb területeihez.  

− Ismeri és érti az adópolitika, adóverseny és nemzetközi adótervezés szélesebb társadalmi, 
gazdasági, hazai és nemzetközi környezetét, összefüggéseit, a kapcsolódó aktuális kutatási 
kérdéseket és eredményeket.  

− Tisztában van az OECD és Európai Unió területén a nemzetközi adózás és transzferárazás 
területén kialakított legújabb nemzetközi szabályozásokkal és nemzetközi trendekkel, az 
adókikerülés elleni küzdelem eszköztárával, valamint a nemzetközi esetjoggal. 

b) képességei 

− Képes komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, a megoldás 
megtervezésére, döntések meghozatalára, gazdasági szereplők számára szakmai 
tanácsadásra.  

− Képes a hazai és külföldi vállalatok és magánszemélyek befektetéseiben és üzleti tranzakcióiban 
átfogó vezetési-adózási tanácsot adni, komplex elemzéseket végezni és alternatívákat 
kialakítani.  

− A szakterületén releváns gazdasági problémák feltárása, elemezése és megoldása során 
figyelembe veszi azok komplex társadalmi, szakpolitikai összefüggésrendszerét.  

− Képes a társadalmi problémák felismerésére, megértésére, az új jelenségek feldolgozására.  

− Képes az agresszív adótervezés, az adócsalás és az adóverseny főbb társadalmi hatásainak 
felismerésére és megértésére.  

− Képes az adózás, az adóztatás elméleti vonatkozásainak átlátására, azoknak a gazdasági 
rendszer egyéb területeivel való együttes rendszerszemléletű elemzésére és az elméleti 
összefüggések alkalmazására a gyakorlatban.  

− Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, 
multidiszciplináris kontextusban, új és ismeretlen környezetben.  

− Képes új, innovatív üzleti megoldások számára is a jogszabályoknak és üzleti környezetnek 
megfelelő megoldásokat kialakítani, új adójogi elméleti megközelítéseket meghatározó, 
interdiszciplináris tudományos kutatást végezni a nemzetközi adózás területén.  

− Az elemzés és a gyakorlati problémamegoldás során, ha szükséges, interdiszciplináris (adózási, 
számviteli, pénzügyi és jogi) megközelítést alkalmaz.  

− Képes egymástól távoli összefüggések feltárására és a komplex kölcsönhatások figyelembe 
vételére az elemzés és problémamegoldás során. 

− Szakmai elemzéseket, esettanulmányokat a szakmai közlés szabályai szerint közzétesz idegen 
nyelven is. 

c) attitűdje 

− Elkötelezett a szakmája iránt, ismeri és vállalja annak alapvető értékeit és normáit, törekszik azok 
kritikai értelmezésére és fejlesztésére. 

− Elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt. 

− Elkötelezett a csapatmunka iránt. 

− Kritikusan viszonyul saját, illetve munkatársainak tudásához, munkájához és magatartásához. 

− Kötelességének tartja a hibák kijavítását, munkatársai fejlesztését. 
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− Hajlandó újat tanulni. 

− Tudatosan keresi a megoldandó problémákat, innovatív és proaktív magatartást tanúsít a 
gazdasági problémák kezelésében. 

− Projektben, csoportos feladatvégzés esetén határozott, konstruktív, együttműködő, 
kezdeményező. 

d) autonómiája és felelőssége 

− Önálló az átfogó és a speciális szakmai kérdések felvetésében, kidolgozásában, szakmai 
nézetek képviseletében, indoklásában. 

− Önállóan tárja fel a szakterületi kapcsolódásokat. 

− Felelősséget vállal és visel tevékenységének más szakterületeket érintő következményeiért. 
9. A mesterképzés jellemzői 
9.1. Szakmai jellemzők 

9.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: 

− gazdaságtudományi és társadalomtudományi ismeretek: adórendszerek összehasonlító 
elmélete: adóverseny, adóreform, összehasonlító adópolitika; közpénzügyek, pénzügyi és adó- 
számvitel, nemzetközi vállalatgazdaságtan, nemzetközi ellátási lánc menedzsment, kvantitatív 
módszerek 30-50 kredit; 

− adózási szakmai ismeretek: adóegyezmények joga: kettős adóztatás problémái és elkerülésének 
módszerei; az Európai Unió adójoga, adóigazgatási jog és nemzetközi információcsere, 
társaságok nemzetközi adótervezése, magánszemélyek jövedelmének és vagyonának 
nemzetközi adóztatása, hozzáadott-értékadó az Európai Unióban és Magyarországon 20-40 
kredit; 

− differenciált szakmai ismeretek: nemzetközi és európai uniós közjog, transzferárazás 
(transzferárazás elmélete, összehasonlító elemzése és nemzetközi szabályozása), nemzetközi 
üzleti jog, nemzetközi számvitel, hazai és európai uniós társasági jog, nemzetközi pénzügyek 25-
45 kredit. 

9.2. Idegennyelvi követelmény 
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), 
komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2), komplex típusú, a 
képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1), komplex 
típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 
szükséges. 

9.3. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési 
ciklusba való belépés minimális feltételei 
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma legalább 60 kredit az alábbi 
területekről: 

− módszertani alapismeretek területéről (matematika, statisztika, informatika) 15 kredit;  

− közgazdasági alapismeretek területéről (mikro- és makroökonómia, pénzügytan, nemzetközi 
gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaság-statisztika, 
közgazdaságelmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális 
gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtana, közpolitikai ismeretek) 10 
kredit; 

− üzleti alapismeretek területéről (emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, marketing, vezetés 
és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, 
stratégiai tervezés, üzleti kommunikáció) 10 kredit; - társadalomtudományi alapismeretek területéről 
(EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia) 10 kredit;  

− szakmai ismeretek területéről (vállalati gazdaságtan, pénzügy, pénzügyi számítások és pénzügyi 
piacok, vezetői számvitel, pénzügyi számvitel, éves beszámoló összeállítása és elemzése, 
hitelintézeti és költségvetési számvitel, konszolidált beszámoló, számviteli informatika, vállalati 
pénzügyek, adózási ismeretek, vállalatértékelés, pénzügyi jog) 15 kredit. 
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A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a 
felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a 
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell 
megszerezni. 

10. Szigorlatok 
Nincsenek szigorlatok. 
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Master in International Taxation master programme in Budapest, in English, Correspondence training Curriculum for 2020/2021. (1.) fall semester for beginning students 
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Code Name Code Name 

Core subjects 

 

              24 30 25 21 100               

Fundamental level core subjects             13 18 5 5 41               

MSOA001LAMB Quantitative Methods C 12 12 5 ex spring   5       
Solymosi István 

Tamás 

Institute of Mathematics and 

Statistical Modelling 
          

PSGJ001LAMB Comaprative tax policy C 12 12 5 ex fall 5         Czoboly Gergely 
Institute of Finance, Accounting 

and Business Law 
          

PSPS004LAMB Financial and tax accounting C 12 12 5 ex spring   5       
Lakatos László 

Péter 

Institute of Finance, Accounting 

and Business Law 
          

PSPS001LAMB International accounting C 12 12 5 ex fall     5     
Lakatos László 

Péter 

Institute of Finance, Accounting 

and Business Law 
  

Financial and tax 

accounting 
      

VGUG008LAMB 
International business 

economics 
C 12 12 5 ex fall 5         Czakó Erzsébet Institute of Business Economics           

VGLE001LAMB 
International supply chain 

management 
C 12 12 5 ex spring       5   Gelei Andrea Institute of Business Economics           

PSPE001LAMB Public finance C 12   3 ex fall 3         Kürthy Gábor 
Institute of Finance, Accounting 

and Business Law 
          

PSPE002LAMB International finance C 12   3 ex spring   3       Kürthy Gábor 
Institute of Finance, Accounting 

and Business Law 
          

PSBV001LAMB Investment C 12 12 5 ex spring   5       Berlinger Edina 
Institute of Finance, Accounting 

and Business Law 
          

Professional level core subjects             11 12 20 16 59               

PSPS002LAMB Corporate tax planning C 12 16 6 ex spring   6       
Lakatos László 

Péter 

Institute of Finance, Accounting 

and Business Law 
  

Comaprative tax 

policy 
      

PSPS003LAMB Transfer pricing C 12 12 5 ex fall     5     
Lakatos László 

Péter 

Institute of Finance, Accounting 

and Business Law 
  

Corporate tax 

planning 
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Master in International Taxation master programme in Budapest, in English, Correspondence training Curriculum for 2020/2021. (1.) fall semester for beginning students 
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Code Name Code Name 

PSGJ006LAMB EU tax law I: direct taxes C 12 12 5 ex fall     5     Erdős Gabriella 
Institute of Finance, Accounting 

and Business Law 
  

Corporate tax 

planning 
      

PSGJ007LAMB 
EU tax law II: VAT, customs and 

excise duty 
C 12 16 6 ex spring       6   Erdős Gabriella 

Institute of Finance, Accounting 

and Business Law 
          

PSGJ002LAMB Tax treaty law C 12 16 6 ex fall 6         Czoboly Gergely 
Institute of Finance, Accounting 

and Business Law 
          

PSGJ008LAMB 
International tax administration 

and exchange of information 
C 12 12 5 ex spring       5   Erdős Gabriella 

Institute of Finance, Accounting 

and Business Law 
  Tax treaty law       

PSGJ003LAMB 
International tax planning of 

personal income and wealth 
C 12 16 6 ex spring   6       Czoboly Gergely 

Institute of Finance, Accounting 

and Business Law 
  

Comaprative tax 

policy 
      

PSGJ010LAMB 
International law and treaty 

negotiation 
C 12 12 5 ex fall 5         Nemessányi Zoltán 

Institute of Finance, Accounting 

and Business Law 
          

PSGJ011LAMB EU law C 12 12 5 ex fall     5     Nemessányi Zoltán 
Institute of Finance, Accounting 

and Business Law 
          

PSGJ004LAMB EU and Hungarian company law C 12 12 5 ex spring       5   Csöndes Mónika 
Institute of Finance, Accounting 

and Business Law 
          

PSGJ005LAMB 
Társasági jog Magyarországon 

és az Európai Unióban 
C 12 12 5 ex fall     5     Csöndes Mónika 

Institute of Finance, Accounting 

and Business Law 
          

Elective courses              5 0 5 0 10               

  Foreign language E     0 pg fall, spring           Dobos Ágota 
Centre of Foreign Language 

Education and Research 
          

  Elective courses E         fall, spring 5   5                   

Internship                   10 10               

2VE81NDK10B Internship C                 10                 
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Master in International Taxation master programme in Budapest, in English, Correspondence training Curriculum for 2020/2021. (1.) fall semester for beginning students 
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Code Name Code Name 

Criterion subjects             0 0 0 0 0               

IOK0001NABB Hungarian Language SHI I.* KR 0 4 3 pg fall 3 3       Dobos Ágota 
Centre of Foreign Language 

Education and Research 
          

IOK0004NABB Hungarian Language SHI II.* KR 0 4 3 ex spring 3 3       Dobos Ágota 
Centre of Foreign Language 

Education and Research 
          

Total credits               29 30 30 31 120               
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Remarks: 
Type: C-compulsory courses,  CE-core elective courses, E-elective (optional) courses  
Methods of assessment: ex-exam (exam at the end of the semester, but other forms of assessment are possible during the semester), pg- 
grade based on the practical assignments given during the course of the semester, a=signature, ce- Comprehensive examination 
Criterion subjects: 
* Hungarian Language is a compulsory subject for the students participating in the Stipendium Hungaricum scholarship program in the first 
two semesters. 
 
Courses are recommended to be taken according to the prescribed time schedule of the study programme (“sample”). You can plan your 
own individual programme in respect of the following conditions:  
1. the prerequisite system of their study-programme must be taken into consideration when registering for courses. 
2. the availability of courses in the semester (most courses are offered either in the fall or in the spring semesters only) 
3. completing an average of 30 credits per semester, as a general rule. 
Conditions for the final exam: 
Students can take a Final Exam on the condition that  

• they have fully completed the study programme 

• they have submitted their Thesis Work and the assessors have accepted it 
Final Exam: 
The final exam is an integrated assessment necessary for obtaining the higher education qualification. It consists of defending the thesis 
work and answering thesis-related questions in front of a Thesis Defence Committee. 


