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I. Általános információk 

Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad 

Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

Tanszék Gazdaságtudományi Tanszék 

Szak Idegenforgalmi gazdálkodás 

Tantárgy Idegenforgalom számvitele és adózása 

Szemeszter (1-4) 2 

Kreditek 6 

Besorolás (aláhúzandó) Kötelező Opciós Fakultatív 

II. Heti óraszám 

Előadás Szeminárium Labor Gyakorlat 

1 2   

III. Tantárgy oktatója vagy oktatói 

Tevékenység: Név Beosztás Tanszék 

Előadás Szász Erzsébet Docens Gazdaságtudományi  

Szeminárium Veres Edit Adjunktus  Gazdaságtudományi  

Labor    

Gyakorlat    

IV. A tantárgy célkitűzései 

Általános célkitűzések: A pénzügyi számvitel és adózás tantárgyak keretében megszerzett 

ismeretek alkalmazása a turizmusban, hazai és nemzetközi üzleti környezetben. Elemzési és 

szintetizálási képességek fejlesztése.  

Sajátos célkitűzések: általános számviteli ismeretek alkalmazása a turizmusban, ennek sajátos 

területeire érvényes előírások megismerése; az idegenforgalomban tevékenykedő entitásokra 

érvényes speciális adózási szabályok ismerete; az adózás és számvitel közötti kapcsolat 

megértése, a román adózási szaknyelv elsajátítása, online adatbázisok, adózási rendszerek 

megismerése, használata. Pénzügyi beszámolók összeállítása és adatainak értelmezése, értékelése.  

V. Kompetenciák 

Szakmai kompetenciák: C2.3 A turisztikai cégek adminisztrációjával kapcsolatos, elméleti és 

gyakorlati problémák megoldásához szükséges elvek, módszerek és menedzsment eszközök 

integrált használata, a döntési forgatókönyvek kidolgozásában  

C3.3 Az üzleti forgatókönyvekre vonatkozó komplex rendszerek alkalmazása a szervezet 

adminisztrációjával kapcsolatos döntések meghozatalához szükséges jelentések és tanulmányok 

kidolgozásához 

Általános kompetenciák: CT.1. Kritikai gondolkodásmód kialakítása. A szakmai etika 

alapelveinek, normáinak és értékeinek alkalmazása az idegenforgalmi gazdálkodásban. Komplex 

feladatok és célok csoportos vagy egyéni megoldása a munkahelyen.  

VI. A. A tantárgy tartalma – Előadások 

Hét Témakör Óraszám 

1.  

Téma: Az idegenforgalmi tevékenységek könyvelése. Általánosságok.  

Kulcsszavak: dokumentumok, értékelés, szervezés, nyilatkozatok, 

adóbevallások rendszere, adózási formák, adótörvény, adóeljárási törvény, 

alapelvek, adóalany, adómérték, adóbevallás, elektronikus adóbevallás 

  

2 

2.  Téma: A turistaszállást biztosító entitások könyvelési sajátosságai  

Kulcsszavak: turistafogadási struktúrák, jövedelmek, költségek 
2 



3.  Téma: A vendéglátóhelyek könyvelésének sajátos szempontjai 

Kulcsszavak: vendéglő, bár, cukrászda, analitikus nyilvántartás 
2 

4.  Téma: Az utazási irodák számviteli sajátosságai 

Kulcsszavak: közvetítő, tour-operator, egyedi szolgáltatás (serviciu unic), 

adóalap, speciális áfa-szabály 

2 

5.  Téma: Vendéglátóhelyek és turistaszállást biztosító entitások 

jövedelmének adózása: profitadó, mikro vállalatok jövedelemadója 

Kulcsszavak: adóalap, adó mértéke, adóbevallás, nyilatkozatok 

2 

6.  Téma: Vendéglátóhelyek és turistaszállást biztosító entitások 

jövedelmének adózása: speciális adó 

Kulcsszavak: CAEN kódok, hotel komplexumok, adóalap, adó mértéke, 

változók/kritériumok, adóbevallás 

2 

7.  Téma: Vendéglátóhelyek és turistaszállást biztosító entitások 

jövedelmének adózása: személyi jövedelemadó, ÁFA 

Kulcsszavak: reál- vagy átalányadó,  bérleti díjak, -szerződések, 

áfakulcsok.  

2 

VI. B. A tantárgy tartalma – Szemináriumok (vagy labor, gyakorlat) 

Hét Témakör Óraszám 

1.  Téma: Az idegenforgalmi tevékenységek könyvelése. Általánosságok. 

Dokumentumok, értékelés, szervezés, bevallási rendszer. Pénzügyi 

számvitel- ismétlés. 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): aktív részvétel. 

2 

2.  Téma: A turistaszállást biztosító entitások könyvelési sajátosságai. 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): aktív részvétel. 
4 

3.  Téma: A vendéglátóhelyek könyvelésének sajátos szempontjai 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): aktív részvétel. 
4 

4.  Téma: Az utazási irodák számviteli sajátosságai 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): aktív részvétel. 
4 

5.  Téma: Vendéglátóhelyek és turistaszállást biztosító entitások 

jövedelmének adózása: profitadó, mikro vállalatok jövedelemadója. 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): feladatok megoldása, aktív 

részvétel. 

4 

6.  Téma: Vendéglátóhelyek és turistaszállást biztosító entitások 

jövedelmének adózása: speciális adó 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): feladatok megoldása, aktív 

részvétel. 

4 

7.  Téma: Vendéglátóhelyek és turistaszállást biztosító entitások 

jövedelmének adózása: személyi jövedelemadó, ÁFA 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): feladatok megoldása, aktív 

részvétel. 

4 

8.  Téma: Ismétlés 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): aktív részvétel. 
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       **** Codul Fiscal: Legea 227/2015 

       **** Norme metodologice de aplicare a Codului Fiscal: H.G. nr. 1/2016 

     https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022020.htm  

       **** Codul de procedură fiscală: Legea nr. 207/2015 

      https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_11022020.htm 

 

VIII. Tantárgyi követelmények 

Jelenlét (előadás) Kötelező, szabályzat szerint 

Jelenlét (szeminárium) Kötelező, szabályzat szerint 

Jelenlét (labor)  

A hallgatók által teljesítendő feladatok: előadásokon és szemináriumon aktív részvétel, 

bibliográfia elolvasása, órai és házi feladatok megoldása.  

 

 

 

IX. Osztályzat 

Értékelés formája Értékelés módja (írásbeli, írásbeli és szóbeli, 

szóbeli, teszt, gyakorlat stb.) 

Százalék az 

érdemjegyből 

Vizsga Írásbeli vizsga: teszt és gyakorlat. 60% 

Kollokvium   

Szeminárium Progresszív értékelés: órai és házi feladatok megoldása, 

aktív részvétel, adótörvény értelmezése és alkalmazása, 

adatbázisok használata 

40% 

Gyakorlat   

Projekt   

Egyéb 

(megnevezendő) 

  

 

Dátum: Oktató(k): 

2021-09-24      Dr. Szász Erzsébet  

      Dr. Veres Edit 
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