
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 gazdasági szerepe 40 
előadás és 

ellenőrző kérdések projektor 
Tk.: 5-22. oldal 

konzultáció 2-10. dia     

Bevezető a fejezethez 2     
      

1.1. alfejezet - Államháztartás az állampénzügyek rendszerében 5     
      

1.2. alfejezet - Erősödő állami gazdaságpolitikai szerepek, felértékelődő államháztartás 5     
      

1.3. alfejezet - Az államműködés magyar modellje: összehangolt fiskális és monetáris mechanizmusok 10     
      

1.4. alfejezet – A nemzetgazdaság helyzetét meghatározó főbb makrogazdasági tényezők  

                         és az államháztartás kapcsolata 15     
      

Fejezeti összefoglaló, ellenőrző kérdések 3     

2. fejezet – Az államháztartás rendszere, gazdálkodásának alapelvei, legfontosabb szabályai 90 
előadás és 

ellenőrző kérdések projektor 
Tk.: 23-62. oldal 

konzultáció 11-33. dia     

Bevezető a fejezethez 2     
      

2.1. alfejezet - Az államháztartás fogalma, kapcsolata az állam más szerveivel és az EU-val 10     
      

2.2. alfejezet - Az államháztartási gazdálkodás új trendjei, törvényi változásai 5     
      

2.3. alfejezet - Az államháztartás alrendszerei 8     
      

2.4. alfejezet - Az államháztartás sarokkő szabályai, keretei, stabilitási követelményei 18     
      

2.5. alfejezet - Államháztartási bevételek és kiadások 18     
      

2.6. alfejezet - Államháztartási gazdálkodási alapelvek és az államháztartási számvitel 5     
      

2.7. alfejezet - Magyarország gazdasági stabilitása – Költségvetési Tanács 8     
      

2.8. alfejezet - Nemzeti vagyongazdálkodás 8     
      

2.9. alfejezet - A kincstári rendszer és az államadósság kezelése 5     
      

Fejezeti összefoglaló, ellenőrző kérdések 3     
      

3. fejezet - Az államháztartás központi szintje               50 
előadás és 

ellenőrző kérdések projektor 
Tk.: 63-77. oldal 

konzultáció 34-41. dia     

Bevezető a fejezethez 2     
      

3.1. alfejezet - Az államháztartás központi alrendszere 15     
      

3.2. alfejezet - A társadalombiztosítási alapok 10     
      

3.3. alfejezet - Az elkülönített állami pénzalapok működése 10     
      

3.4. alfejezet - A központi költségvetés tervezésének és zárszámadásának főbb szempontjai 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 40 
előadás és 

ellenőrző kérdések projektor 
Tk.: 79-92. oldal 

konzultáció 42-50. dia     

Bevezető a fejezethez 2     
      

4.1. alfejezet - Az önkormányzatok gazdálkodásának jogi-szabályozási környezete 15     
      

4.2. alfejezet - Az önkormányzati költségvetés tervezése, megalkotása, végrehajtása,  

                       költségvetési beszámoló 10     
      

4.3. alfejezet - Az önkormányzati gazdálkodás, vagyonpolitika 10     
      

Fejezeti összefoglaló, ellenőrző kérdések 3     
      

5. fejezet – A költségvetési szervek 70 
előadás és 

ellenőrző kérdések projektor 
Tk.: 93-106. oldal 

konzultáció 51-68. dia     

Bevezető a fejezethez 2     
      

5.1. alfejezet - A költségvetési szervek jogállása, küldetése 20     
      

5.2. alfejezet - A költségvetési szervek gazdasági tevékenysége 20     
      

5.3. alfejezet – A költségvetési szervek irányítása, felügyelete  15     
      

5.4. alfejezet - A költségvetési szervek nyilvántartása, gazdálkodása, működésük felülvizsgálata 10     
      

Fejezeti összefoglaló, ellenőrző kérdések 3     
      

6. fejezet – Az államháztartás ellenőrzése 70 
előadás és 

ellenőrző kérdések projektor 
Tk.: 107-117. oldal 

konzultáció 69-82. dia     

Bevezető a fejezethez 2     
      

6.1. alfejezet - Az államháztartási kontrollok rendszere 10     
      

6.2. alfejezet - Az Állami Számvevőszék szerepe 15     
      

      
      

6.3. alfejezet - A kormányzati szintű ellenőrzés  15     
      

6.4. alfejezet - A belső ellenőrzés szabályozása, főbb követelményei 15     
      

65 alfejezet - Támogatások ellenőrzése, adók és más befizetések ellenőrzése 10     
      

Fejezeti összefoglaló, ellenőrző kérdések 3     
      

 


