
  
                                                                                                                 
 

 

 

SZÓBELI KÉRDÉSEK 

(2021. március 15.) 

 
ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK KÖTELEZŐ 

VIZSGATÁRGY 
 

III. modul: ÁLTALÁNOS ÁLLAMHÁZTARTÁSI ISMERETEK 
 

1. Definiálja az államháztartás fogalmát, állampénzügyi rendszerben elfoglalt helyét, 

szerepét!  

2. Ismertesse a nemzetgazdaság helyzetét meghatározó makrogazdasági tényezők és az 

államháztartás kapcsolatrendszerét! Mutassa be a makrogazdaság helyzetét jellemző 

általános mutatókat!  

3. Fejtse ki az államháztartás helyzetét jellemző mutatókat, ismertesse azok összefüggés-

rendszerét!  

4. Mutassa be az államháztartási gazdálkodás szabályozási hátterét!   

5. Vázolja az államháztartási bevételek és kiadások rendszerét, csoportosítását, főbb 

jogcímeit!  

6. Ismertesse az államháztartási gazdálkodás alapelveinek rendszerét! Mutassa be a 

tervezés, az elszámolás és a gazdálkodás szabályai közül a legfontosabbakat!  

7. Mutassa be Magyarország gazdasági stabilitásának alapvető jogszabályait! Fejtse ki a 

Költségvetési Tanács feladatkörét, működésének főbb jellemzőit!  

8. Definiálja a nemzeti vagyon fogalmát, határozza meg rendeltetését, és a nemzeti 

vagyongazdálkodás alapelveit!  

9. Ismertesse az állami vagyon szerkezetét, az állami vagyonnal történő 

vagyongazdálkodás fontosabb szabályait!  

10. Ismertesse az önkormányzati vagyon szerkezetét, az önkormányzati vagyonnal történő 

gazdálkodás fontosabb szabályait!  

11. Mutassa be a központi költségvetési ciklus egyes szakaszainak főbb jellemzőit, a 

folyamat szabályait!  

12. Mutassa be az államháztartás központi alrendszerének bevételeit, kiadásait és a költség-

vetési tartalék jelentőségét!  

13. Mutassa be a társadalombiztosítás rendszerét, működésének sajátosságait! 

14. Mutassa be az elkülönített állami pénzalapok rendszerét, működésük sajátosságait!  

15. Mutassa be a helyi önkormányzatok államháztartási rendszerben betöltött szerepét, 

jogi, szabályozási környezetét, gazdálkodásuk alapvető szabályait!  

16. Vázolja az önkormányzati bevételek és kiadások rendszerét, mutassa be az 

önkormányzati költségvetési ciklus szereplőit, a folyamat főbb szabályait!   

17. Ismertesse a költségvetési szerv fogalmát és jogállását, a költségvetési szerv 

alapítására, irányítására, felügyeletére, átalakítására, megszüntetésére vonatkozó főbb 

szabályokat!  

18. Mutassa be a költségvetési szervek gazdálkodási tevékenységét, a kötelezettségvállalás 

folyamatát!  
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19. Mutassa be az államháztartási kontrollok rendszerét! Ismertesse az Állami 

Számvevőszék legfontosabb feladatait!  

20. Mutassa be a kormányzati szintű ellenőrzés rendszerét, a Kormányzati Ellenőrzési 

Hivatal feladatait! Ismertesse a belső ellenőrzés főbb követelményeit, térjen ki az 

önkormányzatok belső ellenőrzésének eltérő szabályaira! 

 


