
a Gazdasági igazgatás c. 
választható szakvizsga tantárgy fejezeteinek és alfejezeteinek meghatározása 

időtartam-perc 
(1tanóra=45') 

alkalmazott képzési 
módszer 

alkalmazott ismeret- 
ellenőrzési módszer 

alkalmazott oktatás- 

technikai eszközök 
a témakör elsajátítását 

segítő tananyagrész 

A képzés délelőtti szakasza 180    
Tankönyv: 7-72. oldal 

Dia: 1 – 59. 

1. fejezet - A gazdasági igazgatás átalakulása, jövőbeni feladatai 25 előadás és 
konzultáció ellenőrző kérdések projektor Tk.: 7-17. oldal 

3-14. dia 
Bevezető a fejezethez 2     
1.1. alfejezet - A gazdasági közigazgatás fogalma 5     

1.2. alfejezet - A gazdasági közigazgatás átalakulása 10     

1.3. alfejezet - A gazdasági közigazgatás feladatai 5     

Fejezeti összefoglaló, ellenőrző kérdések 3     
2. fejezet - A gazdaságigazgatással kapcsolatos állami, önkormányzati és nem kormányzati szervek által 

ellátandó feladatok 
65 előadás és 

konzultáció ellenőrző kérdések projektor Tk.: 18-42. oldal 

15-47. dia 
Bevezető a fejezethez 2     

2.1. alfejezet - A gazdasági igazgatás alkotmányos keretei 15     

2.2. alfejezet - Az állam gazdaságigazgatási feladatainak ellátását biztosító intézmények rendszere, azok feladatai 25     

2.3. alfejezet – A gazdasági kamarák 10     

2.4. alfejezet – A gazdasági érdekegyeztetés rendje 10     

Fejezeti összefoglaló, ellenőrző kérdések 3     

3. fejezet – Az állam gazdaságszervező és -szabályozó tevékenysége, annak eszközei 90 előadás és 

konzultáció ellenőrző kérdések projektor Tk.: 43-72. oldal 
48-59. dia 

Bevezető az alfejezetekhez 2     
3.1. alfejezet - A gazdaságpolitikai célképzés és tervezés 20     
3.2. alfejezet - A fiskális és monetáris politika 25     

3.3. alfejezet - Az állami támogatáspolitika fő eszközei és korlátai 20     

3.4. alfejezet – A fogyasztóvédelem 20     
Alfejezeti összefoglaló, ellenőrző kérdések 3     

A képzés délutáni szakasza 180    
Tankönyv: 73-143. oldal 

Dia: 60 – 93.  

3. fejezet - Az állam gazdaságszervező és szabályozó tevékenysége, annak eszközei 80 előadás és 
konzultáció ellenőrző kérdések projektor Tk.: 73-107. oldal 

60-80. dia 
Bevezető az alfejezetekhez 2     

3.5. alfejezet – A gazdasági verseny szabályozása és felügyelete 20     
3.6. alfejezet – Koncesszió 15     

3.7. alfejezet – A közbeszerzés 20     

3.8. alfejezet - Az agrártermékek sajátos piacszabályozási rendje, intézményei 20     
Fejezeti összefoglaló, ellenőrző kérdések 3     



4. fejezet - A gazdasági igazgatás egyes szakmai területei és szervezetrendszere 100 
előadás és 

konzultáció ellenőrző kérdések projektor Tk.: 108-143. oldal 

81-93. dia 
Bevezető a fejezethez 2     

4.1. alfejezet – Az ipar igazgatása 15     

4.2. alfejezet – A kereskedelem és a szolgáltatások igazgatása 15     
4.3 alfejezet - A munkaerőpiac igazgatása: munkavédelem, munkaerő-piaci szakterület, munkaügy, felnőttképzés és 

közfoglalkoztatás 20     

4.4. alfejezet – Energiaszektor igazgatása 10     

4.5. alfejezet – A bányászat igazgatása 10     

4.6. alfejezet – A külgazdasági folyamatok igazgatása 15     
4.7. alfejezet – Az agrárágazat igazgatása 10     
Fejezeti összefoglaló, ellenőrző kérdések 3     

 


