A közigazgatási szakvizsga
„Pénzügyi és költségvetési igazgatás” c. tananyagrészéhez 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.

Fejtse ki, hogy a pénz miért képes betölteni különleges szerepét a
gazdaságban és milyen funkciókkal rendelkezik!

2.

Ismertesse a magyar pénzügyi és költségvetési politika fejlődését a
tervgazdaság bevezetéséig!

3.

Határozza
meg
a
magyar
tervgazdasági
gazdaságpolitikai viszonyainak főbb jellemzőit!

4.

Határozza meg a pénzügyi rendszer fogalmát és mutassa be a részeit!

5.

Határozza meg a pénzügyi és költségvetési igazgatás fogalmát! Fejtse ki
működésének főbb jellemzőit, követelményeit!

6.

Mutassa be az adóztatás alapelveit!

7.

Mutassa be az adóigazgatás alapelveit!

8.

Mutassa be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felépítését!

9.

Mutassa be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladatait!

10. Ismertesse, hogy melyek a
jogkövetkezményei!
Mutassa
jogkövetkezményeket is!

nem
be

rendszer

pénzügyi

és

jogkövető adózói magatartások
az
önellenőrzésre
vonatkozó

11. Az adókötelezettségek közül mutassa be az adóbevallás, az adófizetés, a
bizonylat kiállítása és megőrzése, valamint a nyilvántartásvezetés
(könyvvezetés) főbb szabályait!
12. Mutassa be az adókötelezettségek közül a bejelentés és az ahhoz kapcsolódó
nyilvántartásvezetés, valamint az adómegállapítás főbb szabályait!
13. Ismertesse, hogy melyek az államadósságkezelés főbb követelményei és
módjai!
14. Ismertesse a Magyar Államkincstár tevékenységét, továbbá a költségvetés
végrehajtásával kapcsolatos konkrét feladatait!
15. Mutassa be az államháztartás finanszírozási rendjét!
16. Mutassa be az államháztartás pénzforgalmi rendjét!
17. Mutassa be a pénzügyi piac rendszerében az 1929–1933-as és a 2007–2009es gazdasági válságok hatását, pozícionálja a jelenlegi magyar bankrendszert
és utaljon a nemzetközi térben jelentkező kihívásokra!
18. Ismertesse, hogy mi minősül pénzügyi szolgáltatásnak a hitelintézeti törvény
alapján!
19. Ismertesse, hogy melyek a Magyar Nemzeti Bank pénzforgalmat érintő főbb
feladatai!

20. Mutassa be a pénzügyi fogyasztóvédelemben használatos jogorvoslati
eszközök részletes tartalmát!
21. Határozza meg a Befektető-védelmi Alap jogállását és működésének főbb
jellemzőit!
22. Határozza meg az EIB és az EBRD küldetését, tevékenységi körét és
hitelezésének prioritásait!
23. Mutassa be azokat az európai uniós alapokat, amelyekből a magyar gazdaság
forráshoz juthat! Fejtse ki a lényegüket!

10 PONTOS KÉRDÉSEK:
1.

Ismertesse a szocializmus utolsó éveiben elindult pénzügyi folyamatokat,
illetve a rendszerváltás első éveiben született legfontosabb pénzügyi, banki,
befektetési döntéseket!

2.

Határolja el egymástól a fiskális és a monetáris politikát!

3.

Határozza meg az adórendszer fogalmát és elemeit, valamint az optimális
adórendszer főbb jellemzőit!

4.

Sorolja fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal alapvető feladatait!

5.

Ismertesse, hogy melyek a fizetési halasztás, a részletfizetés és az
adómérséklés szabályai!

6.

Fejtse ki a központi költségvetésről szóló törvény előkészítésének szabályait!

7.

Definiálja a költségvetési tervezés fogalmát és jellemezze annak módszereit
a finanszírozás tárgya és a tervezés technikája szerint!

8.

Definiálja a szerkezeti rend fogalmát és mutassa be a központi költségvetés
szerkezeti rendjét!

9.

Mutassa
be
a
központi
tárgyalásának folyamatát!

költségvetési

törvényjavaslat

parlamenti

10. Hasonlítsa össze a bázisalapú és a nullabázisú költségvetés tervezési
módszereket!
11. Hasonlítsa össze a központi költségvetés előkészítése tekintetében a
prognózis és a tervezési körirat szerepét!
12. Mutassa be a zárszámadás folyamatát!
13. Írja le a kincstári rendszer lényegét, szereplőit és határolja el egymástól a
tevékenységüket!
14. Ismertesse az Államadósság Kezelő Központ jogállását és főbb feladatait!
15. Definiálja a pénzügyi piac rendszerét és írja le a részeit!
16. Ismertesse, hogy a pénzügyi piacok szabályozásában milyen főbb nemzetközi
és hazai változások álltak be a 2007–2009-es gazdasági válságot követően!
17. Határozza meg a jó bankműködés főbb likviditási, prudenciális, szolvenciális,
illetve törvény szerinti garanciális feltételeit!
18. Ismertesse a hitelintézet fogalmát, típusait, a rájuk vonatozó szabályozás
lényegét!
19. Határozza meg a tőzsdei ügylet fogalmát, valamint írja le a tőzsde
működésének lényegét és a KELER szerepét!
20. Ismertesse az intézményi befektetők típusait! Határozza meg, hogy milyen
feladatokat töltenek be!
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21. Mutassa be a Pénzügyi Stabilitási Tanács főbb hatásköri feladatainak, illetve
szervezetének, beszámolási kötelezettségének legfontosabb szabályait!
22. Ismertesse, hogy mit jelent a monetáris finanszírozás tilalma!
23. Fejtse ki a pénzügyi stabilitás
ügyfélvédelem indokait, eszközeit!

jelentőségét,

letéteményesét

és

az

24. Határozza meg a jogorvoslathoz, igényérvényesítéshez való jog lényegét a
pénzügyi fogyasztóvédelemben!
25. Határozza meg az Országos Betétbiztosítási Alap jogállását és szervezetét!
26. Határozza meg
jellemzőit!

az
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27. Határozza meg a Befektető-védelmi Alap működésének főbb jellemzőit!
28. Mutassa be, hogy milyen jelei voltak a pénz és bankszektor
felértékelődésének az elmúlt évtizedekben, és hogyan jelentkezett ez
Magyarországon!
29. Mutassa be, hogy milyen változások mentek végbe a közép- és hosszú
lejáratú hitelezés területén a világban és Magyarországon az 1970-es évek
óta!
30. Mutassa be az elemi
végrehajtásában!

költségvetés

szerepét

a

központi

költségvetés

31. Határozza meg a Világbank küldetését, a Világbank-csoport tagjait és
Magyarország eddigi kapcsolatait a Világbankkal!
32. A szubszidiaritás elvén keresztül ismertesse, hogy az európai
tagságnak milyen hatása van a nemzeti költségvetés szerkezetére!

uniós

33. Mutassa be az Európai Unió közös költségvetésébe történő befizetések
megállapítási módját!
34. Határozza meg az IMF lényegét, küldetését, és írja le röviden Magyarország
kapcsolati rendszerét az IMF-fel a kezdetektől napjainkig!
35. Határozza meg az Európai Unió költségvetésének lényegét és főbb funkcióit!
5 PONTOS KÉRDÉSEK:
1.

Ismertesse, hogy mikor alakult ki a pénzgazdálkodás központi elemét képező
modern adórendszer Európában!

2.

Fejtse ki és értelmezze, mi történik akkor, ha az állam nem képes pénzügyi
rendet és fegyelmet tartani!

3.

Sorolja fel, hogy 2010-től milyen főbb piacgazdaságot érintő változások
következtek be Magyarországon, melyekkel az ország a piacgazdaságok
körében modellalkotóvá vált!

4.

Határozza meg az adó fogalmát!

5.

Határozza meg az állami adó- és vámhatóság jogállását!

6.

Sorolja fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal alapvető feladatain túli egyéb
elvégzendő feladatait!

7.

Mutassa be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakmai felügyeletét!

8.

Ismertesse, hogy melyek az utólagos adómegállapítás főbb szabályai!

9.

Határozza meg az ismételt ellenőrzés szabályait, a főszabály alóli kivételeket
és a felülellenőrzést!
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10. Ismertesse a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által végzett adatgyűjtés, illetve a
gazdasági események valódiságára vonatkozó ellenőrzés legfontosabb
szabályait!
11. Mi az a szokásos piaci ár és ki milyen eljárásban és célra állapíthatja meg!
12. Határozza meg az adóellenőrzés főbb szabályait!
13. Ismertesse az ellenőrzési eljárás lényegét és célját!
14. Ismertesse, hogy
finanszírozásán!

mit

értünk

a

kincstári

körbe

tartozók

intézményi

15. Ismertesse, hogy mit értünk a kincstári körbe tartozók közteherbefizetési
kötelezettsége alatt!
16. Ismertesse, hogy mit értünk kincstári előirányzat nyilvántartás alatt!
17. Mutassa be a pénzügyi piac működésének általános jellemzőit!
18. Határozza meg a betétgyűjtés és hitel, pénzkölcsön nyújtás végzésének
jogosultjait, legfontosabb előfeltételét, a tevékenység megkezdésének
alapdokumentumát! Nevesítse, hogy ki adja ki az engedélyt!
19. Határozza meg a pénzügyi vállalkozás definícióját!
20. Határozza meg a tőzsde fogalmát, írja le típusait!
21. Ismertesse a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának feladatkörét!
22. Ismertesse a Monetáris Tanács feladatkörét és működésének főbb szabályait!
23. Ismertesse Magyar Nemzeti Bank igazgatóságának feladatkörét!
24. Mutassa be, hogy hogyan kapcsolódik a jegybank az
pénzforgalmi technikai rendszeréhez!

államháztartás

25. Ismertesse a jegybank szerepét a költségvetési törvény alakításában!
26. Értelmezze azt a meghatározást, hogy a Magyar Nemzeti Bank az „állam
ügynöke”!
27. Ismertesse, hogy mit jelent a jogi védelemhez való jog a pénzügyi
fogyasztóvédelemben!
28. Határozza meg a rejtett veszteség fogalmát a pénzügyi fogyasztóvédelem
területén!
29. Határozza
meg
a
strukturális
fogyasztóvédelem területén!

veszteség

fogalmát

a

pénzügyi

30. Határozza meg a pénzügyi fogyasztóvédelmi jogban a személyes veszteség
fogalmát! Mutassa be, hogy milyen külföldi példát ismer annak felmérésére
és azonosítására!
31. Határozza meg az EIB küldetését!
32. Határozza meg az EBRD tevékenységi körét!
33. Határozza meg az EBRD hitelnyújtásának súlyponti területeit!
34. Mutassa be az OLAF tevékenységét!
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