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Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés, többszörös 

választásos kérdés) és jogesetmegoldások is, de ezek a kérdések nem nyilvánosak! 

 

 

15 PONTOS ESSZÉKÉRDÉSEK  

 

Ismertesse az összehangolt magyar fiskális és monetáris politika lényegét, működési 

mechanizmusait! 

 

Mutassa be a Költségvetési Tanács jogállását, és főbb feladatköreit, a költségvetési 

törvényjavaslatot érintő feladatait, az eljárás főbb mozzanatait!    

 

Fejtse ki az Alaptörvény nemzeti vagyongazdálkodással kapcsolatos szabályait, 

alapelveit, mutassa be a nemzeti vagyon körébe tartozó vagyonelemeket, a nemzeti 

vagyontörvény tárgyi hatálya alá nem tartozó vagyoni kört!  

 

Vázolja fel a kincstári rendszer lényegét, ismertesse a Magyar Államkincstár jogállását, 

feladatkörét!   

 

Ismertesse az államadósság kezelésére vonatkozó főbb szabályokat és az Államadósság 

Kezelő Központ feladatait!   

 

Sorolja fel a költségvetési ciklus fázisait, mutassa be a döntés-előkészítő szakasz eljárási 

szabályait, valamint az Országgyűlés részére a törvényjavaslat benyújtásakor esedékes 

tájékoztató főbb elemeit!      

 

Fejtse ki melyek az elkülönített állami pénzalapok működésének főbb jellemzői! Mutassa 

be a működő elkülönített pénzalapokat!   

 

Mutassa be zárszámadási törvényjavaslat számvevőszéki ellenőrzésre vonatkozó főbb 

követelményeket, az Állami Számvevőszék – zárszámadással kapcsolatos – ellenőrzési 

tevékenységét!   

 



Mutassa be az önkormányzati éves költségvetési beszámolással szemben támasztott főbb 

követelményeket, a beszámoló részeit, a zárszámadás elfogadásának eljárási szabályait, a 

tájékoztató mérlegek, kimutatások körét!  

 

Mutassa be a költségvetési intézmények költségvetési tervezésének célját, a tervezés 

módszertanát és a tervezésben az európai uniós jogharmonizációs kötelezettség teljesítése 

nyomán bekövetkezett változásokat!  

 

Ismertesse az Állami Számvevőszék működésére vonatkozó normákat és a számvevőszéki 

főbb feladatköröket!  

 

 

 

10 PONTOS ESSZÉKÉRDÉSEK 

 

Definiálja az államháztartás fogalmát, mutassa be az államháztartás rendszerét! 

 

Mutassa be a társadalombiztosítás és az elkülönített állami pénzalapok fogalmát, 

rendeltetését, államháztartáson belüli helyét, sorolja fel az elkülönített állami 

pénzalapokat! 

 

Fejtse ki, hogy 2010 után a Magyar Állam újjászervezése milyen programok mentén 

történt!  

 

Határozza meg a fizetési mérleg nemzetgazdasági jelentőségét, részeit és egyenleg pozíciói 

(hiány, többlet) jelentőségét, finanszírozását!   

 

Határozza meg a jövedelemcentralizáció és az újraelosztás tartalmát, jelentőségét!  

 

Definiálja az államháztartás fogalmát közgazdasági értelemben, feladat megközelítésben, 

az Európai Unió államháztartási felfogásában, és szervezeti megközelítésben! Határozza 

meg az államháztartás helyét az állampénzügyi rendszerben!  

 

Határozza meg a közpénzügyi rendszer reformjának céljait, területei, illetve azok 

fenntartható fejlődéssel való összefüggéseit!   

 

Ismertesse, hogy az Alaptörvényen túl milyen jogszabályok garantálják a magyar 

állampénzügyi, államháztartási rendszer működését! Sorolja fel e jogszabályokat, 

röviden utaljon a tartalmukra!   

 

Pozícionálja a Magyar Nemzeti Bank állampénzügyi rendszerben és európai uniós térben 

elfoglalt helyét, szerepét, mutassa be szervezeti felépítését, céljait, feladatait!  

 



Mutassa be az Alaptörvény közpénzekkel és önkormányzatokkal foglalkozó részeinek 

sarkalatos pontjait!  

 

Csoportosítsa az államháztartási kiadásokat funkcióik szerint! Határozza meg a csoport 

elemek rövid tartalmát!     

 

Csoportosítsa a közhatalmi bevételeket! Röviden utaljon a tartalmukra!    

 

Ismertesse a közteherviselés alkotmányos alapelvét, valamint közteherviselés részletes 

szabályára, illetve a fizetési kötelezettség előírásának jogforrási szintjére stabilitási 

törvényben előírt rendelkezéseket. Térjen ki a főszabály alóli kivételek körére is!  

 

Mutassa be a költségvetési források felhasználása során követendő államháztartási 

alapelveket!  

 

Foglalja össze az eredményszemléletű államháztartási számvitel főbb jellemzőit! 

 

Mutassa be a nemzeti vagyontörvény által a nemzeti vagyon körében nevesített 

vagyonkategóriákat!  

 

Mutassa be a nemzeti vagyongazdálkodás feladatait!  

 

Mutassa be, hogy melyek a központi költségvetés főbb kiadási előirányzatai, 

kiadáscsoportjai!  

 

Mutassa be, hogy mi a központi költségvetési tartalékok célja, ismertesse szabályozásuk 

lényegét!  

 

Ismertesse a központi költségvetési törvény szerkezetére és az előirányzat csoportokra 

vonatkozó szabályokat! 

 

Határozza meg a nemzetgazdasági - központi költségvetési tervezés jelentőségét, főbb 

szempontjait, a tervezés ellenőrzésére vonatkozó szabályokat!  

 

Fejtse ki, hogy az Alaptörvény és a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája milyen 

jogokat biztosít a helyi közügyek intézése körében!  

 

Mutassa be a stabilitási törvénynek az önkormányzati adósságot keletkeztető ügyelet 

engedélyezésére vonatkozó szabályait!  

 

Mutassa be a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmi elemeit!  

 

 



 

Mutassa be az önkormányzati költségvetés előkészítésére és a döntéshozó elé terjesztésére 

vonatkozó szabályokat, az előterjesztésekor szöveges indoklással bemutatandó tételeket, 

illetve az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokat!  

 

Mutassa be a helyi adók, települési adók megállapítására vonatkozó legfontosabb 

szabályokat! 

 

Határozza meg, hogy milyen szabályai vannak a költségvetési szerv vállalkozási 

tevékenység végzésének! 

 

Ismertesse a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának az államháztartási 

törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet alapján kötelező tartalmi elemeit! 

 

Határozza meg a költségvetési szervek gazdálkodási tevékenységi ciklusának jelentését, 

mutassa be a gazdálkodási tevékenységi ciklus elemeit!  

 

Fejtse ki, hogy milyen feladatai vannak a költségvetési fejezetet irányító szervnek a 

fejezetre tervezett bevételek és kiadások meghatározásához!  

 

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

 

Ismertesse az államháztartási kontrollok rendszerét, főbb követelményeit! 

 

Mutassa be a kormányzati szintű ellenőrzés rendszerét, a Kormányzati Ellenőrzési 

Hivatal ellenőrzési jogkörének terjedelmét! 

 

Ismertesse a belső kontrollrendszerre vonatkozó szabályokat és a belső ellenőrzés célját! 

 

Ismertesse a támogatások, adók és más befizetések ellenőrzésének főbb szabályait!  

 

Írja le az Alaptörvény közpénzekkel és önkormányzatokkal foglalkozó részeinek 

sarkalatos pontjait! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 PONTOS ESSZÉKÉRDÉSEK  

 

Definiálja a közszféra fogalmát, feladatkörét! 

 

Mutassa be a strukturális reformokhoz szükséges pénzügyi források biztosításának 

módozatait! 

 

Határozza meg a gazdasági növekedés fogalmát, mutatóját, jelentőségét!  

 

Határozza meg az infláció és a defláció fogalmát, kezelésük eszközrendszerét, veszélyeit!   

 

Határozza meg és értelmezze az államháztartási hiány fogalmát!   

 

Ismertesse, hogy mi a túlzott deficit eljárás lényege, mikor, milyen körülmények hatására 

került be és ki Magyarország az EDP hatálya alá, illetve alól!  

 

Határozza meg az államháztartási gazdálkodási alapelvek érvényesítésének jogi 

garanciáit!   

 

Definiálja az államháztartási gazdálkodásra vonatkozó nyilvánosság alapelvét!  

 

Definiálja a felhasználási kötöttség elvét a költségvetési források felhasználása 

vonatkozásában! 

 

Ismertesse, hogy milyen új alapelvek jelentek meg a költségvetési gazdálkodásban az EU-

hoz történt csatlakozás következtében!   

 

Fejtse ki, hogy mit jelent az állami támogatások korlátozásának elve! 

 

Sorolja fel a stabilitási törvény által szabályozott területeket!   

 

Határozza meg a forgalomképtelen nemzeti vagyon definícióját!  

 

Határozza meg a kincstári vagyon fogalmát!  

 

Mutassa be a költségvetési intézmények nettó finanszírozásának lényegét!  

 

Határozza meg a központi költségvetés költségvetési fejezet fogalmát! Írjon példát az 

önálló költségvetési fejezetekre!  

 

Határozza meg az elkülönített állami pénzalap fogalmát, az alap létrehozásának törvényi 

feltételeit! 

 



Sorolja fel melyek az önkormányzati saját bevételek a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint! 

 

Ismertesse az önkormányzatok vállalkozási szabadságára és annak korlátaira vonatkozó 

rendelkezéseket! 

 

Sorolja fel a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartozó 

vagyonelemeket! 

 

Ismertesse a szakmai teljesítésigazolás lényegét a kötelezettségvállalás folyamatában!  

 

Határozza meg az elemi költségvetés készítésének kötelezettségére vonatkozó 

szabályozást!   

 

Ismertesse a költségvetési szervek nyilvántartásával kapcsolatos rendelkezéseket!  

 

Sorolja fel mely területeken végez csak törvényességi szempontok szerint ellenőrzést az 

Állami Számvevőszék!  

 

Mutassa be a Magyar Államkincstár kormányzati szintű ellenőrzési rendszerben betöltött 

szerepét!   

 

Ismertesse az önkormányzatok belső ellenőrzésére vonatkozó főbb szabályokat! 

 

Sorolja fel a központi költségvetési törvény szerkezeti egységeit! 

 


