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A közigazgatási szakvizsga 

„Pénzügyi és költségvetési igazgatás” c. tananyagrészéhez 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. Mutassa be a magyar állampénzügyi rendszertant, benne az államháztartás törvény 

szerinti felépítését, alrendszereit! Vázolja fel az ábrát is!   

2. Határozza meg az adórendszer fogalmát, az optimális adórendszer főbb jellemzőit! 

Mutassa be az adórendszer klasszikus és modern alapelveit! 

3. Mutassa be a Nemzeti Adó és Vámhivatal felépítését (vázolja az áttekintő szervezeti 

ábrát is) és feladatkörét, beleértve a NAV adóztatási szervét, a NAV adóigazgatási és 

vámigazgatási jogkörét! 

4. Mutassa be az adóztatás és az adóigazgatás alapelveit! 

5. Ismertesse, hogy melyek a nem jogkövető adózási magatartások jogkövetkezményei, 

adóhatósági intézkedései! Mutassa be az önellenőrzésre vonatkozó 

jogkövetkezményeket is! 

6. Mutassa be az adókötelezettség főbb elemei közül a bejelentés, a nyilvántartásba vétel 

és az adó-megállapítás főbb szabályait! 

7. Fejtse ki a központi költségvetésről szóló törvény előkészítésének szabályait, és a 

tervezés módszertanát, tervezés típusokat! Rajzolja le a költségvetési törvény 

szerkezeti rendjét! 

8. Ismertesse az Államkincstár feladatait, továbbá a költségvetés végrehajtásával 

kapcsolatos konkrét teendőit! 

9. Ismertesse a fiskális mechanizmusok ellenőrzési rendszerét, térjen ki az Állami 

Számvevőszék kiemelt ellenőrzési szerepére! 

10. Ismertesse, hogy milyen intézményekre és tevékenységekre terjed ki a Hitelintézeti 

Törvény!  

11. Ismertesse, hogy mi minősül pénzügyi szolgáltatásnak és kiegészítő pénzügyi 

szolgáltatásnak a Hitelintézeti törvény alapján!     

12. Fejtse ki a pénzügyi stabilitás jelentőségét, letéteményesét, és annak szervezeteit, 

továbbá az ügyfélvédelem indokait, eszközeit!    

13. Határozza meg a jogorvoslathoz, igényérvényesítéshez való jog lényegét a pénzügyi 

fogyasztóvédelemben, kapcsolatát más jogokhoz, eljárási garanciáit, és a pénzügyi 

fogyasztóvédelem felügyeleti pilléreit!    

14. Fejtse ki a pénzügyi fogyasztóvédelemben használatos jogorvoslati eszközök részletes 

tartalmát!  
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15. Határozza meg az Országos Betétbiztosítási Alap jogállását és működésének főbb 

jellemzőit!  

16. Határozza meg a Befektető-védelmi Alap jogállását és működését!  

17. Ismertesse, hogy melyek az államadósság kezelés főbb követelményei, kihívásai!   

18. Fejtse ki az önkormányzati rendszer finanszírozási és pénzforgalmi rendjét, 

eladósodásuk technikai kontrolljának főbb szabályait!   

19. Ismertesse, hogy melyek a Magyar Nemzeti Bank pénzforgalmat érintő főbb 

feladatait!   

20. Ismertesse, hogy melyek az EKB eszközei és a magyar államadósság finanszírozás új 

jegybanki dimenziói, elméleti és gyakorlati szinten! 

21. Fejtse ki az értékpapírosítási folyamat indokait, lényegét! Ismertesse, hogy hogyan 

jelentkezett ennek hatása Magyarországon!   

22. Ismertesse, hogy a magyar uniós tagságnak milyen hatása van a nemzeti költségvetés 

szerkezetére, egyenlegére; milyen főbb lebonyolítási követelményeknek kell teljesülni 

az EU alapokból való forráshoz jutás érdekében; utaljon e kontextusban a 

szubszidiaritás követelményének érvényesülésére!   

23. Definiálja az EU közös költségvetésébe történő befizetések megállapítási módját, és 

azokat az EU alapokat, amelyekből a magyar gazdaság forráshoz juthat! Fejtse ki a 

lényegüket!   

24. Magyarázza el az adósságszabály lényegét! 

 

10 PONTOS KÉRDÉSEK:  

1. Fejtse ki, hogy a pénz miért képes betölteni különleges szerepét a gazdaságban és 

milyen funkciókkal rendelkezik!  

2. Ismertesse a magyar pénzügyi és költségvetési politika fejlődését a tervgazdaság 

bevezetéséig!  

3. Határozza meg a magyar tervgazdasági rendszer pénzügyi és gazdaságpolitikai 

viszonyainak főbb jellemzőit!   

4. Határozza meg a pénzügyi és költségvetési igazgatás fogalmát! Fejtse ki működésének 

főbb jellemzőit, követelményeit! Vázolja fel a közszektort, a közpénzügyi politika 

területeit bemutató ábrát is!   

5. Mutassa be a NAV vámigazgatási jogkörben elvégzendő feladatait!   

6. Az adókötelezettség főbb elemei közül mutassa be a bevallás, adó megfizetés, 

bizonylatok, könyvvezetés, nyilvántartás vezetés főbb szabályait!   

7. Fejtse ki a NAV ellenőrzés megindításának és lefolytatásának főbb szabályait!    

8. Mutassa be az adózók kötelmeit és jogait!  

9. Mutassa be az adóhatóságok jogait és kötelezettségeit!   

10. Ismertesse, hogy melyek az utólagos adómegállapítás főbb szabályai!  

11. Ismertesse, hogy melyek a fizetési halasztás, részletfizetés, adómérséklés szabályai!   
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12. Ismertesse a társadalombiztosítás törvényi hátterét, működésének alapelveit és új 

megközelítési módját az Alaptörvényben!    

13. Fejtse ki, hogy melyek a központi költségvetés főbb kiadási tételei, funkcionális és 

közgazdasági osztályozás szerint!     

14. Ismertesse a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogállását és főbb feladatköreit!   

15. Ismertesse, hogy melyek az államháztartás belső ellenőrzésének főbb szabályai, 

ellátandó főbb feladatkörei!     

16. Mutassa be a központi költségvetési törvényjavaslat parlamenti tárgyalásának főbb 

szabályait, feltételeit, folyamatát!    

17. Ismertesse, hogy melyek a TB ellátások jogcímei! 

18. Ismertesse a bázisalapú, illetve a nullbázisú költségvetés tervezési módszereket!   

19. Definiálja a pénzügyi rendszert, írja le típusait, pozícionálja a jelenlegi magyar 

bankrendszert, utaljon a nemzetközi térben jelentkező kihívásokra!    

20. Határozza meg a pénzügyi piac fogalmát, írja le a részeit, jellemzőit, működésük 

általános tudnivalóit!   

21. Ismertesse az intézményi befektetők típusait! Határozza meg, hogy milyen 

feladatokat töltenek be!    

22. Ismertesse, hogy a pénzügyi piacok szabályozásában milyen főbb nemzetközi és hazai 

változások álltak be, illetve hogy hogyan változott a banktan klasszikus felfogása!    

23. Ismertesse a hitelintézet fogalmát, típusait, a rájuk vonatozó szabályozás lényegét!   

24. Határozza meg a jó bankműködés főbb likviditási, prudenciális, szolvenciális, illetve 

törvény szerinti garanciális feltételeit!   

25. Határozza meg a tőzsdei ügylet és a határidős ügylet fogalmát, valamint írja le a 

tőzsde működésének lényegét és a KELER szerepét!   

26. Fejtse ki, hogy a Magyar Nemzeti Bank mikro- és makroprudenciális tevékenysége 

milyen főbb változásokon ment át az elmúlt három évtizedben!    

27. Mutassa be a Pénzügyi Stabilitási Tanács főbb hatásköri feladatainak, illetve 

szervezetésnek, beszámolási kötelezettségének legfontosabb szabályait!   

28. Határozza meg a pénzügyi fogyasztóvédelmi jogban a személyes veszteség fogalmát! 

Mutassa be, hogy milyen külföldi példát ismer annak felmérésére és azonosítására!     

29. Ismertesse, hogy melyek a G20 fogyasztóvédelmi ajánlásai, alapelvei!   

30. Fejtse ki, hogy melyek az Európai Unió fogyasztóvédelmi szabályozásának főbb 

irányelvei!    

31. Fejtse ki, hogy mi a főbb tartalma az európai pénzügyi felügyelésnek és 

fogyasztóvédelemnek!    

32. Ismertesse az Államadósság Kezelő Központ főbb feladatait!    

33. Ismertesse az Államkincstár főbb feladatköreit és pénzforgalmi szolgáltatásait!   

34. Ismertesse a jegybank szerepét a költségvetési törvény alakításában!   

35. Mutassa be, hogy hogyan kapcsolódik a jegybank az államháztartás pénzforgalmi 

technikai rendszeréhez!    
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36. Ismertesse, hogy mit jelent a monetáris finanszírozás tilalma!    

37. Ismertesse a jegybanki önfinanszírozási program lényegét! 

38. Mutassa be, hogy milyen jelei voltak a pénz és bankszektor felértékelődésének az 

elmúlt évtizedekben, és hogyan jelentkezett ez Magyarországon!  

39. Ismertesse, hogy milyen körülmények motiválják a portfólió alapok kezelőinek 

befektetéseit!    

40. Mutassa be, hogy milyen változások mentek végbe a közép- és hosszú lejáratú 

hitelezés területén a világban és Magyarországon az 1970-es évek óta!    

41. Határozza meg a fúzió fogalmát, technikai formáit!   

42. Határozza meg az IMF lényegét, küldetését, és írja le röviden Magyarország 

kapcsolati rendszerét az IMF-fel a kezdetektől napjainkig!    

43. Határozza meg az Európai Beruházási Bank és az EBRD küldetését, tevékenységi 

körét, és hitelezésének prioritásait!   

44. Vázolja az Európai Unió előcsatlakozási alapjainak lényegét, és költségvetési 

kihatásait a magyar gazdaságra!    

45. Határozza meg a Világbank küldetését, a Világbank-csoport tagjait, és Magyarország 

eddigi kapcsolatait a Világbankkal!   

46. Ismertesse a szocializmus utolsó éveiben elindult pénzügyi folyamatokat, illetve a 

rendszerváltás első éveiben született legfontosabb pénzügyi, banki, befektetési 

döntéseket! 

5 PONTOS KÉRDÉSEK:  

1. Ismertesse, hogy mikor alakult ki a pénzgazdálkodás központi elemét képező modern 

adórendszer Európában!   

2. Fejtse ki és értelmezze, mi történik akkor, ha az állam nem képes pénzügyi rendet és 

fegyelmet tartani!     

3. Sorolja fel, hogy 2010-től milyen főbb piacgazdaságot érintő változások következtek 

be Magyarországon, melyekkel az ország a piacgazdaságok körében modellalkotóvá 

vált?  

4. Sorolja fel az államháztartás központi alrendszerét alkotó elemeket és indokolja, hogy 

milyen feladatokat látnak el az alkotóelemek!  

5. Határozza meg az adó fogalmát!  

6. Mutassa be a Nemzeti Adó és Vámhivatal szakmai felügyeletét!  

7. Ismertesse az adóhatóságok közötti együttműködés főbb szabályait, jelentőségét!    

8. Ismertesse az Art. területi hatályát!   

9. Ismertesse az Art. tárgyi hatályát!   

10. Ismertesse a NAV ellenőrzési eljárás lényegét, célját! Utaljon a becslési eljárás okaira!    

11. Határozza meg a bevallások utólagos vizsgálatának módját, főbb szabályait! 

12. Ismertesse a NAV által végzett adatgyűjtés, illetve a gazdasági események 

valódiságára vonatkozó ellenőrzés legfontosabb szabályait! 
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13. Határozza meg az ismételt ellenőrzés (NAV) szabályait, fő szabály alóli kivételeit, és 

a felülellenőrzés módját!     

14. Fejtse ki, hogy mit jelent a társadalombiztosítás területén a társadalmi 

kockázatközösség!     

15. Fejtse ki, hogy mit jelent a társadalombiztosítás területén a biztosítási elv és 

társadalmi szolidaritás!  

16. Mutassa be a családi járulékkedvezményeket!     

17. Mutassa be a szociális hozzájárulási adót!  

18. Határozza meg a tőzsde fogalmát, írja le típusait!   

19. Határozza meg a pénzügyi vállalkozás definícióját!   

20. Határozza meg a betétgyűjtés és hitel/pénzkölcsön nyújtás végzésének jogosultjait, 

legfontosabb előfeltételét, a tevékenység megkezdésének alapdokumentumát! 

Nevesítse, hogy ki adja ki az engedélyt!   

21. Ismertesse a Monetáris Tanács feladatkörét és működésének főbb szabályait!   

22. Ismertesse az MNB Igazgatóságának feladatkörét!   

23. Ismertesse az MNB Felügyelőbizottságának feladatkörét!   

24. Ismertesse, hogy melyek a jegybank felügyeleti stratégiájának főbb céljai!    

25. Határozza meg a strukturális veszteség fogalmát (a pénzügyi fogyasztóvédelem 

területén)!   

26. Határozza meg a rejtett veszteség fogalmát (pénzügyi fogyasztóvédelem területén)!  

27. Ismertesse, hogy mit jelent a jogi védelemhez való jog a pénzügyi 

fogyasztóvédelemben!   

28. Ismertesse, hogy mit értünk kincstári előirányzat nyilvántartás alatt!  

29. Ismertesse, hogy mit értünk a kincstári körbe tartozók intézményi finanszírozásán!   

30. Ismertesse, hogy mit értünk a kincstári körbe tartozók közteher befizetési 

kötelezettség teljesítése alatt!    

31. Értelmezze azt a meghatározást, hogy a Magyar Nemzeti Bank az „állam ügynöke”!   

32. Definiálja az ellenséges felvásárlás fogalmát!    

33. Határozza meg az EIB (Európai Beruházási Bank) küldetését!   

34. Határozza meg az EBRD tevékenységi körét!  

35. Határozza meg az EBRD hitelnyújtásának súlyponti területeit!  

36. Határozza meg az Európai Uniós költségvetés lényegét, főbb funkcióit és a tagállami 

költségvetés viszonyát, Magyarország példáján keresztül is! 


