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A közigazgatási szakvizsga  

„Gazdasági igazgatás” c. tananyag részéhez 

tartozó írásbeli esszékérdések 

(2018. augusztus 31.) 

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

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

15 PONTOS KÉRDÉSEK: 

1. Ismertesse a gazdasági közigazgatás fogalmát, és az állam gazdasági funkciójának 

jellemző területeit!  

2. Mutassa be, hogy hogyan változtatta meg a globalizáció az állam gazdasági funkcióit 

és a gazdasági közigazgatást!  

3. Ismertesse, hogy milyen módon segítik Magyarországon a gazdasági közigazgatás 

eszközei a globális kihívásokkal összefüggő feladatok megoldását!  

4. Ismertese, hogy melyek a magyar gazdasági közigazgatás feladatainak fő irányai 

makroszinten!           

5. Ismertesse, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke értelmében 

mely esetekben összeegyeztethetetlen a belső piaccal a tagállamok által vagy állami 

forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás!  

6. Ismertesse a kormányzati gazdaság irányító-szabályozó tevékenység funkcióit!     

7. Mutassa be, hogy az államigazgatási szerv irányítása mely jogkörök gyakorlását 

jelenti!  

8. Határozza meg a gazdaságpolitikai célok főbb összefüggésrendszereit, céljait, 

megvalósulásuk módját!  

9. Mutassa be, hogy milyen operatív kormányprogramokat ismer! Fejtse ki ezek 

lényegét és legfontosabb eredményeit! 

10. Mutassa be a költségvetési politika szerepeit, követelményeit és az adórendszer 

sajátosságait! 

11. Mutassa be a fiskális és monetáris politika eszközeit!  

12. Mutassa be támogatáspolitika szabályozását az európai jogban! Melyek az EU joggal 

összeegyeztethető támogatások!  

13. Csoportosítsa a támogatáspolitika pénzügyi eszközrendszerét és sorolja fel az egyes 

csoportokba tartozó eszközöket!  

14. Mutassa be, hogy hogyan oldható fel a kartellekkel kapcsolatos általános tilalom!  
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15. Ismertesse a versenyfelügyeleti eljárás főbb szabályait!  

16. Ismertesse, hogy mely szervezeteknek mely tárgyak beszerzésénél kell alkalmazni a 

közbeszerzési törvényt, és nevesítse, hogy a közbeszerzési eljárásnak milyen fajtái 

vannak!  

17. Sorolja fel a munkaerő-piaci folyamatok állami szabályozásának és igazgatásának fő 

beavatkozási területeit és határozza meg elsődleges feladatukat!  

18. Jellemezze az agrárigazgatási feladatokat ellátó nem kormányzati szerveket!  

10 PONTOS KÉRDÉSEK: 

1. Vázolja fel a piaci koordináción alapuló szociális piacgazdaság megteremtésének 

eszközeit az 1990-es években, vagyis jellemezze Magyarországnak az 

államszocializmustól a globalizációig tartó átalakulását!  

2. Mutassa be az Állami Számvevőszék feladatát!  

3. Hasonlítsa össze az ágazati-, illetőleg funkcionális gazdaságirányító tevékenység 

legfontosabb elemeit!  

4. Ismertesse, hogy a települési önkormányzat mely feltételek teljesülése esetén vethet 

ki települési adót! 

5. Mutassa be, hogy milyen intézkedési és önszabályozási hatáskörökkel rendelkeznek a 

gazdasági kamarák! 

6. Határozza meg a versenyképes gazdaság fogalmát, főbb követelményeit! Vázolja a 

rendszertani ábrát! 

7. Ismertesse a Központi Statisztikai Hivatal legfontosabb feladatait, irányításának 

módját!  

8. Határozza meg, hogy melyek a nemzetgazdasági terv/tervezés legfontosabb 

célkitűzései!  

9. Fejtse ki a monetáris politika fogalmát, és alapvető feladatait!  

10. Fejtse ki az új típusú monetáris politika lényegét!  

11. Fejtse ki a Magyar Nemzeti Bank új típusú társadalmi felelősségvállalási 

programjának lényegét!  

12. Határozza meg az állami támogatás fogalmát! Utaljon a magyar támogatáspolitika 

sikerességének feltételeire (figyelemmel az EU tagságra)!   

13. Sorolja fel a nemzeti támogatáspolitikák legfőbb jellemzőit, területeit az Európai 

Unió országaiban!  

14. Csoportosítsa a támogatáspolitika pénzügyi eszközrendszerét közgazdasági tartalom 

szerint!  
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15. Határozza meg, hogy (általános értelemben) milyen döntési keretekben, módon lehet 

hozzá jutni a támogatásokhoz! Utaljon a pályázati úton elérhető támogatások főbb 

jellemzőire! 

16. Ismertesse, hogy milyen direkt és indirekt korlátai vannak az állami támogatások 

nyújtásának!  

17. Ismertesse mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek esetében az áru ellenértékének 

kifizetésére vonatkozó határidőre vonatkozó sajátos szabályokat!  

18. Foglalja össze, milyen a hazai fogyasztóvédelmi szabályozás rendje! Melyek ezen a 

területen a gazdasági szabályozás szempontjából jelentős jogszabályok?  

19. Ismertesse a fogyasztóvédelemben működő békéltető testületek szerepét!  

20. Mutassa be a Gazdasági Versenyhivatal jogállását, szervezetét!  

21. Mutassa be az Európai Unió versenyjogának főbb sajátosságait!  

22. Ismertesse a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére 

biztosított sajátos piacszabályozási jogosítványokat!  

23. Ismertesse az ipari igazgatás két területének, a szabványügynek és a szellemi tulajdon 

védelmének célját, rendeltetését! Mutassa be az e területeken feladatokat ellátó 

Magyar Szabványügyi Testületnek és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának 

feladat- és hatáskörét! 

24. Mutassa be a bérpolitika jelentőségét!  

5 PONTOS KÉRDÉSEK: 

1. Határozza meg a gazdasági közigazgatás fogalmát!  

2. Határozza meg a globalizáció fogalmát!  

3. Hasonlítsa össze, hogy a volt szocialista országokban (NDK, Románia, Magyarország) 

milyen alkotmányjogi technikát alkalmaztak a piacgazdaság bevezetésére!  

4. Ismertesse, hogy mit tartalmaz a Fehér könyv, mint stratégiai dokumentum!  

5. Ismertesse, hogy mit tartalmaz a Zöld könyv, mint stratégiai dokumentum!  

6. Mutassa be, hogy melyek a funkcionális gazdaságirányító tevékenység fő területei!  

7. Hasonlítsa össze a képviselőtestület, illetve a polgármester gazdálkodásért való 

felelősségét!  

8. Vázolja fel, hogy a gazdasági célképzésnek milyen egymásra épülő időtávlatai 

vannak, az egyes célokhoz írjon egy-egy példát!  

9. Nevesítse, hogy milyen módon lehet állami támogatáshoz jutni!  

10. Sorolja fel az öt fogyasztói alapjogot!  

11. Ismertesse, hogy mit értünk fogyasztóvédelmi rezsipont alatt!  
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12. Határozza meg, hogy mit jelent a gazdasági verseny felügyeletében az engedékenységi 

politika!  

13. Sorolja fel a közbeszerzési eljárás céljait! 

14. Ismertesse, hogy melyek a közbeszerzések területén hatáskörrel rendelkező 

legfontosabb szervek! 

15. Nevesítse, hogy milyen jogorvoslati fajták vehetők igénybe a közbeszerzési eljárás 

tekintetében!         

16. Mutassa be, hogy melyek az ellenőrzés legfontosabb válfajai a közbeszerzések 

területén! 

17. Sorolja fel a munkaerő-piaci szakterületen belül a foglalkoztatáspolitika célját!  

18. Sorolja fel a főbb aktív foglalkoztatáspolitikai eszközöket!  


