A közigazgatási szakvizsga
„Általános államháztartási ismeretek” c. III. modulhoz tartozó
írásbeli esszé kérdések
(2022. március 1.)
Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés, többszörös
választásos kérdés) és jogesetmegoldások is, de ezek a kérdések nem nyilvánosak!
15 PONTOS KÉRDÉSEK:
1.

Mutassa be a Költségvetési Tanács jogállását és főbb feladatköreit, a
Költségvetési Tanács költségvetési törvényjavaslatot érintő feladatait, az
eljárás főbb mozzanatait!

2.

Mutassa be a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján a nemzeti vagyon
körébe tartozó vagyonelemeket és azok jellemzőinek bemutatásával
ismertesse a nemzeti vagyon kategóriáit!

3.

Ismertesse, hogy az Alaptörvényen túl milyen jogszabályok garantálják a
magyar állampénzügyi, államháztartási rendszer működését! Sorolja fel e
jogszabályokat, röviden utaljon a tartalmukra!

4.

Fejtse ki melyek az elkülönített állami pénzalapok működésének főbb
jellemzői! Mutassa be a működő elkülönített pénzalapokat!

5.

Ismertesse az Állami Számvevőszék jogállását, a függetlenségére vonatkozó
garanciális szabályokat, mutassa be az Állami Számvevőszék főbb feladatait
és azok végzésének főbb szabályait!

6.

Mutassa be a gazdálkodásra
gazdálkodási alapelveket!

7.

Vázolja fel a költségvetési szervek irányítására, felügyeletére vonatkozó főbb
szabályokat!

8.

Mutassa be a helyi önkormányzatok bevételeit!

9.

Csoportosítsa az államháztartási kiadásokat funkcióik szerint! Határozza meg
csoport elemek rövid tartalmát!
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10 PONTOS KÉRDÉSEK:
1.

Ismertesse az Alaptörvény nemzeti vagyon fogalmára, céljára
vagyongazdálkodás alapelveire vonatkozó legfontosabb szabályait!

2.

Sorolja fel a költségvetési ciklus fázisait és azok időbeli ütemezését, valamint
mutassa be az egyes szakaszok lényegét!

3.

Határozza meg a fizetési mérleg nemzetgazdasági jelentőségét, részeit és
egyenleg pozícióit (hiány, többlet) jelentőségét, finanszírozását!

4.

Határozza meg a jövedelemcentralizáció és az újraelosztás tartalmát,
jelentőségét!

5.

Csoportosítsa a közhatalmi bevételeket! Röviden utaljon a tartalmukra és
írjon mindegyikre példát!

6.

Mutassa be a nemzeti vagyon
vagyongazdálkodás feladatait!
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7.

Mutassa be, hogy melyek a központi költségvetés főbb kiadásai!

8.

Mutassa be a központi költségvetési tartalékokat!

9.

Mutassa be a stabilitási törvénynek az önkormányzati adósságot keletkeztető
ügylet engedélyezésére vonatkozó szabályait!

10. Határozza meg a vállalkozási tevékenység fogalmát és ismertesse, hogy
milyen szabályok szerint végezhet vállalkozási tevékenységet a költségvetési
szerv!
11. Ismertesse az államháztartási kontrollok rendszerét, főbb követelményeit!
12. Mutassa be a kormányzati ellenőrzés rendszerét és abból ismertesse a
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogkörének terjedelmét!
13. Ismertesse a belső kontrollrendszer célját, valamint a belső ellenőrzés
fogalmát és az annak függetlenségére, kialakítására, működtetésére
vonatkozó szabályokat!
14. Ismertesse a költségvetési szerv alapításának feltételeire, alapítására,
nyilvántartására vonatkozó fontosabb szabályokat!
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16. Határozza meg az államháztartási gazdálkodási alapelvek érvényesítésének
jogi garanciáit!
17. Határozza meg az elkülönített
létrehozásának törvényi feltételeit!
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5 PONTOS KÉRDÉSEK:
1.

Definiálja a közszféra fogalmát és mutassa be a közjavak közszférán belüli
szerepét!

2.

Határozza meg a közfeladat fogalmát!

3.

Határozza meg a költségvetési szerv fogalmát!

4.

Fejtse ki, hogy az Alaptörvény – a gazdálkodási önállóságához kapcsolódóan
– milyen jogokat biztosít az önkormányzatok számára a helyi közügyek
intézése körében!

5.

Határozza meg a gazdasági növekedés fogalmát, mutatóját, illetve a mutató
elmozdulásának államháztartásra gyakorolt hatását!

6.

Határozza meg és értelmezze az államháztartási hiány fogalmát és a
deficitfinanszírozás módját!

7.

Definiálja a felhasználási kötöttség alapelvét!

8.

Fejtse ki, hogy mit jelent a közbeszerzési kötelezettség elve!

9.

Határozza meg a forgalomképtelen nemzeti vagyon definícióját!

10. Sorolja fel a helyi önkormányzat saját bevételeinek körét!
11. Ismertesse az önkormányzatok vállalkozási
korlátaira vonatkozó rendelkezéseket!

2

szabadságára

és

annak
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a
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13. Ismertesse
a
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rendelkezéseket!
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14. Mutassa be a Magyar Államkincstár kormányzati ellenőrzési rendszerben
betöltött szerepét!
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