
az Általános államháztartási ismeretek c. 

III. modul fejezeteinek és alfejezeteinek meghatározása 

időtartam-perc 

(1tanóra=45') 

alkalmazott 

képzési 

módszer 

alkalmazott 

ismeret- ellenőrzési 

módszer 

 

alkalmazott 

oktatástechnikai 

eszközök 

a témakör 

elsajátítását segítő 

tananyagrész 
      

A képzés délelőtti szakasza 180 
   Tankönyv: 1-3. fejezet 
   

Diasor: 1-41. dia      

1. fejezet – Az államháztartás a nemzetgazdaság rendszerében 40 
előadás és 

ellenőrző kérdések projektor 
Tk.: 5-14. oldal 

konzultáció 2-9. dia     

Bevezető a fejezethez 2     
      

1.1. alfejezet – Az államháztartás fogalma, rendszere 10     
      

1.2. alfejezet – Az államháztartási gazdálkodás új trendjei 10     
      

1.3. alfejezet – A nemzetgazdaság helyzetét meghatározó főbb makrogazdasági tényezők  

                         és az államháztartás kapcsolata 15     
      

Fejezeti összefoglaló, ellenőrző kérdések 3     

2. fejezet – Az államháztartási gazdálkodás 100 
előadás és 

ellenőrző kérdések projektor 
Tk.: 15-35. oldal 

konzultáció 10-26. dia     

Bevezető a fejezethez 2     
      

2.1. alfejezet - Az államháztartási gazdálkodás szabályozási háttere 10     
      

2.2. alfejezet - Az államháztartási gazdálkodási alapelvek 15     
      

2.3. alfejezet – Államháztartási bevételek és kiadások 20     
      

2.4. alfejezet - Magyarország gazdasági stabilitása 20     
      

2.5. alfejezet – Nemzeti vagyon 30     
      

Fejezeti összefoglaló, ellenőrző kérdések 3     
      

3. fejezet - Az államháztartás központi szintje               40 
előadás és 

ellenőrző kérdések projektor 
Tk.: 36-43. oldal 

konzultáció 27-34. dia     

Bevezető a fejezethez 2     
      

3.1. alfejezet – A központi költségvetés 15     
      

3.2. alfejezet - A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 10     
      

3.3. alfejezet - Az elkülönített állami pénzalapok 10     
      

Fejezeti összefoglaló, ellenőrző kérdések 3     
      



A képzés délutáni szakasza 180 
   Tankönyv: 4-6. fejezet 
   

Diasor:42-84. dia      

4. fejezet – Az államháztartás önkormányzati alrendszere 60 
előadás és 

ellenőrző kérdések projektor 
Tk.: 44-49. oldal 

konzultáció 35-40. dia     

Bevezető a fejezethez 2     
      

4.1. alfejezet – A helyi önkormányzatok gazdálkodásának jogi-szabályozási környezete 20     
      

4.2. alfejezet – A helyi önkormányzati költségvetése  35     
      

Fejezeti összefoglaló, ellenőrző kérdések 3     
      

5. fejezet – A költségvetési szervek 75 
előadás és 

ellenőrző kérdések projektor 
Tk.: 50-57. oldal 

konzultáció 41-50. dia     

Bevezető a fejezethez 2     
      

5.1. alfejezet - A költségvetési szerv fogalma, jogállása 15     
      

5.2. alfejezet - A költségvetési szerv alapítása, átalakítása és megszüntetése 20     
      

5.3. alfejezet – A költségvetési szerv irányítása, felügyelete  15     
      

5.4. alfejezet - A költségvetési szerv gazdálkodási tevékenysége 20     
      

Fejezeti összefoglaló, ellenőrző kérdések 3     
      

6. fejezet – Az államháztartás ellenőrzése 45 
előadás és 

ellenőrző kérdések projektor 
Tk.: 58-63. oldal 

konzultáció 51-60. dia     

Bevezető a fejezethez 2     
      

6.1. alfejezet - Az államháztartási kontrollok rendszere 10     
      

6.2. alfejezet – Külső ellenőrzés – Az Állami Számvevőszék szerepe 10     
      

6.3. alfejezet - A kormányzati ellenőrzés  10     
      

6.4. alfejezet - A belső ellenőrzés és belső kontrollrendszer 10     
      

Fejezeti összefoglaló, ellenőrző kérdések 3     
      

 


