
 
  

A Helyi Adó- és Illetékügyi Igazgatóság Fizetésképtelenségi nyilvántartás, 

óvások, adatbázis osztályán végrehajtó köztisztség – I. besorolású, felső 

szakmai fokozatú felügyelő – betöltésére kiírt versenyvizsga  

KÖNYVÉSZETE 

 

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;  

6. Az adóeljárási törvénykönyvre vonatkozó 207/2015-ös sz. törvény;  

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

jóváhagyó 1/2016-os sz. kormányhatározat; 

8. A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférés 544/2001-es sz. 

törvénye, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;  

9. A fizetésképtelenség megelőzési eljárásaira és a fizetésképtelenségre 

vonatkozó 85/2014-es számú törvény.  

 

SOÓS ZOLTÁN polgármester  

 

 

 

 

  



 
  

A Helyi Adó- és Illetékügyi Igazgatóság Fizetésképtelenségi nyilvántartás, 

óvások, adatbázis osztályán végrehajtó köztisztség – I. besorolású, felső 

szakmai fokozatú felügyelő – betöltésére kiírt versenyvizsga  

TEMATIKÁJA 

 

 

1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel;  

II., III., IV. fejezet és az V. fejezet II. cikke 

 

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

kormányrendelet I. és V. fejezetének I. és II. címe – a IV. rész I. és II. cikke, az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

 

3. A valamennyi diszkriminálási forma megelőzésére és büntetésére vonatkozó 

2000. augusztus 31-i 137/2000-es számú törvény, a 2014. március 7-i 166-os 

számú Hivatalos Közlönyben 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-XI. fejezetek; 

 

6. Az adóeljárási törvénykönyvre vonatkozó, utólagosan módosított és 

kiegészített 207/2015-ös számú törvény I. címe – I. és II. fejezetek, II. cím – II., 

III., IV., VI. fejezetek, IV. cím, V. cím – I., II., III. és VI. fejezetek, VII. cím – I., 

II., VII. 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 – II., III., IV., VI., VII., X., XI. fejezetek; 

 

8. A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférés 544/2001-es sz. törvénye 

I-IV. fejezetei, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.  

 

9. A fizetésképtelenség megelőzési eljárásaira és a fizetésképtelenségre 

vonatkozó 85/2014-es számú törvény I., II. és III. fejezetei – 1-es, 2-es és 3-as 

cikkek.  

 

 

SOÓS ZOLTÁN polgármester  

 

 

  



 
  

A Helyi Adó- és Illetékügyi Igazgatóság Fizetésképtelenségi nyilvántartás, 

óvások, adatbázis osztályán végrehajtó köztisztség – I. besorolású, felső 

szakmai fokozatú felügyelő munkaköri leírása 

 

1. A Helyi Adó- és Illetékügyi Igazgatóság okiratainak átvétele az intézmény 

iktatójából, valamint benyújtása az intézmény iktatójába; 

2. A Helyi Adó- és Illetékügyi Igazgatóságon belüli elektronikus formátumú 

levelezés iktatása és elosztása; 

3. A Helyi Adó- és Illetékügyi Igazgatóság szintjén összeállított belső átiratok 

közlése a Marosvásárhely Megyei Jogú Város keretében működő osztályok 

és igazgatóságok felé; 

4. A Fizetésképtelenségi nyilvántartás, óvások, adatbázis osztály munkaidő-

kimutatásainak elkészítése (kollektív jelenléti ívek); 

5. Válaszok közlése a kérvényezőkkel, azt követően, hogy a  

Fizetésképtelenségi nyilvántartás, óvások, adatbázis osztály keretében 

dolgozó felügyelők és jogtanácsosok megoldották a petíciókat; 

6. Az okiratok archiválása a Helyi Adó- és Illetékügyi Igazgatóság és a 

Fizetésképtelenségi nyilvántartás, óvások, adatbázis osztály szintjén: külső és 

belső levelezés lebonyolítása;  

7. Tudomásul veszi és alkalmazza a belső ellenőrzési/menedzsmentrendszer 

gyakorlatba ültetéséhez szükséges valamennyi intézkedést az 

igazgatóság/osztály szintjén;  

8.  Beazonosítja a Marosvásárhely területén található azon jogi személyeket, 

akik esetében elindult a fizetésképtelenségi, a nyilvántartásból való törlési 

vagy a feloszlatási eljárás, és bevezeti az adatbázisba a bekövetkezett 

változtatásokat, a jogtanácsosok igénylésére; 

9. Tájékoztatja az adófelügyeleti irodát a jogi személy esetében elindított 

fizetésképtelenségi, nyilvántartásból való törlési vagy feloszlatási eljárásról;   

10.  Figyelemmel kíséri és tájékoztatja az adófelügyeleti irodát azon cégekről, 

amelyek esetében elindult a fizetésképtelenségi, a nyilvántartásból való 

törlési vagy a feloszlatási eljárás, a Hivatalos Közlöny IV. részében vagy a 

Fizetésképtelenségi eljárási közlönyben közzétéve;  

11. Megőrzi a rá bízott információk, illetve munkálatok bizalmas voltát; 

12.  Teljesíti bármely, a feletteseitől kapott törvényes feladatot, amely összefügg 

az osztály tevékenységével; 

13. Kötelessége tiszteletben tartani a Köztisztviselők szakmai és etikai kódexe 

által előírt szabályokat, amelyet a 2019. november 27-i 2684-es számú 

rendelet révén hagytak jóvá. 

 

SOÓS ZOLTÁN polgármester  
 

 


