
  
                                                                                                                 
 

 

 

Szóbeli kérdések 
(2021. március 15.) 

PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI IGAZGATÁS  

VÁLASZTHATÓ TÁRGYI VIZSGATÁRGY 

 

1. Definiálja a pénz fogalmát és mutassa be a funkcióit, és e funkciók érvényesülését a 

tervgazdaságban, majd a piacgazdasági körülmények között! 

2. Értelmezze a pénzügyi és költségvetési igazgatás fogalmát, mutassa be rendszertani 

elhelyezését! 

3. Határozza meg az adó és az adórendszer fogalmát. Sorolja fel és jellemezze az adóztatás 

főbb alapelveit! 

4. Mutassa be az adóztatás folyamatát és szereplőit. Ismertesse az adóigazgatás alapelveit 

és azok érvényesülésének követelményeit! 

5. Határolja el egymástól az adóellenőrzés és az adóhatósági eljárás folyamatát. Mutassa 

be az igénybe vehető jogorvoslati eszközöket! 

6. Mutassa be az adójogban alkalmazható jogkövetkezményeket és azok tartalmát! 

7. Vázolja a központi költségvetésről szóló törvény előkészítésének rendjét (ideértve a 

központi költségvetés főbb tervezési eljárásait, technikáit a központi költségvetés 

szerkezeti rendje nélkül)! 

8. Mutassa be a központi költségvetés felépítését, szerkezeti rendjét és parlamenti 

elfogadásának menetét! 

9. Vázolja a központi költségvetés végrehajtásának és ennek keretében a központi 

költségvetés finanszírozásának és pénzforgalma lebonyolításának, valamint a 

végrehajtás ellenőrzésének és a zárszámadásnak a rendjét! 

10. Mutassa be az államadósságkezelés főbb követelményeit és módjait! 

11. Értelmezze a banki-pénzügyi rendszer alaprendeltetését, vázolja fel a magyar pénzügyi-

banki intézményrendszer szerkezetét, szabályozási hátterét! 

12. Mutassa be a pénzügyi intézmények és a tőzsde típusait, alapításuk és működésüknek 

főbb szabályait! 

13. Vázolja a pénzügyi szektor felügyeletének követelményeit, módját, mutassa be a 

Magyar Nemzeti Bank e területre vonatkozó jogállását és eljárását! 

14. Mutassa be a Magyar Nemzeti Bank jogállását, szerveit, elsődleges célját, alapvető 

feladatait, monetáris politikai eszköztárát! 

15. Ismertesse a pénzügyi stabilitás jelentőségét és ezzel összefüggésben a Magyar Nemzeti 

Bank makro- és mikroprudenciális tevékenységét! 

16. Mutassa be a Magyar Nemzeti Bank államháztartást és pénzforgalmat érintő feladatait! 

17. Mutassa be a pénzügyi fogyasztóvédelem jogi hátterét, és ismertesse az ügyfélvédelmet 

szolgáló pénzalapokat, azok működésének lényegét! 

18. Mutassa be a nemzetközi pénz- és tőkepiacok fejlődési folyamatait és azok magyar 

gazdaságra gyakorolt hatását! 

19. Ismertesse a Magyarország szempontjából lényeges nemzetközi pénzügyi szervezeteket 

(IMF, Világbank, EIB, EBRD) és Magyarország 2010 óta érvényesülő 

kapcsolatrendszerét! 

20. Mutassa be Magyarország és az Európai Unió pénzügyi és költségvetési kapcsolatait! 


