
A vizsgán való részvétel feltételei: 

 

A pályázóknak teljesíteniük kell az 57/2019-es Sürgősségi Kormányrendelet 479. Cikkelye 1. 

Bekezdésének feltételeit, a b)betűt kivéve,  a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozóan, az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, mégpedig:  

- legalább 3 éves szolgálati idővel rendelkezik azon közszolgálati beosztásban, amelyből 

előléptetik; 

- az elmúlt 2 éves tevékenység egyéni teljesítményének értékelésekor legalább a „jó” 

osztályzatot megszerezte; 

- ne legyen a közigazgatási törvénykönyv szerint ki nem váltott fegyelmi szankciója. 

 

A vizsgára való jelentkezési iratokat a hirdetmény megjelenésétől számított 20 napon belül, 

illetve 2021. december 17. - 2022. január 5. között kell benyújtani a Helyi Adóügyi 

Igazgatóság székhelyére, és az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia.: 

a) beiratkozási nyomtatvány; 

b) a munkakönyv másolata vagy az emberi erőforrások osztálya által az illető szakmában 

eltöltött időt igazoló bizonyítvány, amelyben előléptetik; 

c) az elmúlt 2 év tevékenységének egyéni szakmai teljesítményéről szóló értékelő jelentések 

másolatai; 

d) az emberi erőforrások osztálya által a közalkalmazott fegyelmi helyzetének igazolására 

kiadott igazolás, amely kifejezetten megemlíti, hogy fegyelmi szankciót alkalmaztak-e, 

amelyet nem kellett volna megszüntetni; 

 

A fenti dokumentumok másolatait hiteles másolatokban vagy az eredeti dokumentumokban 

kell bemutatni, amelyeket a versenybizottság titkára az eredetinek való megfelelés érdekében 

hitelesít.  

 

A vizsga menetrendje: 

 

1. Írásbeli vizsga, 2022. január 17-én, 10.00 órakor, az intézmény székhelyén; 

2. szóbeli vizsga, az írásbeli vizsga időpontjától számított legfeljebb 5 munkanapon belül az 

intézmény székhelyén, (vizsgára csak az írásbeli vizsgán legalább 50 pontot elért vizsgázó 

jogosult). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÖNYVÉSZET 

 

 

1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;  

2.  A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 

VI. részének I. és II. címe, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;  

3. A valamennyi diszkriminálási forma megelőzésére és büntetésére vonatkozó 137/2000-es 

számú törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

4. A nők és férfiak közötti esélyegyenlőségre és egyenlő bánásmódra vonatkozó 202/2002-es 

számú törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

5. Az adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015-ös számú törvény, az utólagos módosításokkal 

és kiegészítésekkel;  

6. Az adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015-ös törvény alkalmazási normáit jóváhagyó 

1/2016-os sz. kormányhatározat, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;  

7. Az adóeljárási törvénykönyvre vonatkozó 207/2015-ös sz. törvény, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel;  

8. A szabálysértések jogi rendszerére vonatkozó 2/2001-es számú kormányhatározat, az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

9. A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférés 544/2001-es sz. törvénye, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel;  

10. A fizetésképtelenség megelőzési eljárásaira és a fizetésképtelenségre vonatkozó 85/2014-

es számú törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel. 

 

 

 

 

 

 

Szövérfi László 

Ügyvezető igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMATIKA 

a megüresedett végrehajtói köztisztviselői állás betöltésére -  I-es besorolásű, felső szakmai 

fokozatú szakfelügyelő Marosvásárhely Helyi Adóügyi Igazgatósága keretén belül működő 

Jogi, Stratégiai, Humánerőforrás és Közönségszolgálat Osztályon 

 

1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel II. cím, 

III. cím – 1. fejezet 3. cikk, 5. fejezet 2. cikk és IV. cím; 

2.  A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 

VI. része I. és II. címe, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

3. A valamennyi diszkriminálási forma megelőzésére és büntetésére vonatkozó 2000. 

augusztus 31-i 137/2000-es számú törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel – I–IV. fejezetek; 

 

4. A nők és férfiak közötti esélyegyenlőségre és egyenlő bánásmódra vonatkozó 202/2002-es 

számú törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel – I–VIII. 

fejezetek;  

 

5. Az adótörvénykönyvre vonatkozó, utólagosan módosított és kiegészített 227/2015-ös 

számú törvény IX. címe – Helyi adók és illetékek – I-XII. fejezetek; 

6. Az adóeljárási törvénykönyvre vonatkozó, utólagosan módosított és kiegészített 207/2015-

ös számú törvény I. címe – I. és II. fejezetek, II. cím – I., II. fejezetek, III. cím – II. fejezet, V. 

cím – I–VI. fejezetek, VII. cím – I., II., III., VII. és VIII. fejezetek; 

7. Az adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015-ös számú törvény alkalmazási normáit 

jóváhagyó, utólagosan módosított és kiegészített 1/2016-os számú kormányhatározat IX. címe 

– I–IX. fejezetek; 

 

8. A szabálysértések jogi rendszerére vonatkozó 2/2001-es számú rendelet I–IV. fejezetei, az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

 

9. A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférés 544/2001-es sz. törvénye I–IV. 

fejezetei, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

 

10. A fizetésképtelenség megelőzési eljárásaira és a fizetésképtelenségre vonatkozó 85/2014-

es számú törvény Bevezető cím: I–II. fejezetek, I. cím – I. fejezet, II. cím – I. fejezet – 1., 2. 

és 3. cikke, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.  

 

 

Szövérfi László 

Ügyvezető igazgató 


