
 

 

a Pénzügyi- és költségvetési igazgatás c. 
választható szakvizsga tantárgy 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: 6  -56.  oldal 

Dia: 1-54. 

 
1. fejezet - A magyar pénzügyi és költségvetési politika fejlődése napjainkig 45 

előadás és 

konzultáció 
ellenőrző kérdések projektor 

Tk.: 6-14.  oldal 

Dia: 3-8. 

Bevezető a fejezethez 2 

 

1.1. alfejezet - A modern pénzgazdálkodás történelmi előzményei 10 

1.2. alfejezet - A magyar pénzügyi és költségvetési politika fejlődési útja napjainkig 10 

1.3. alfejezet - A pénzügyi és költségvetési igazgatás fogalma, rendszertani elhelyezése 10 

1.4. alfejezet - A magyar állampénzügyek rendszere 10 

Fejezeti összefoglaló, ellenőrző kérdések 3 

2. fejezet – Fiskális kormányzás  135 
előadás és 

konzultáció 
ellenőrző kérdések projektor 

Tk.: 15-56. oldal 

Dia: 9-54. 

Bevezető a fejezethez 2 

 

2.1. alfejezet - Az adóigazgatás alapelvei és követelményei 10 

2.2. alfejezet - Adóhatóságok 10 

2.3. alfejezet - Az adózás rendjének törvényi szabályai 35 

2.4. alfejezet - A társadalombiztosítás fenntarthatóságának jogi szabályozása és gazdasági feltételei 30 

2.5. alfejezet - A költségvetési igazgatás 25 

2.6. alfejezet - A fiskális stabilitás garanciális szabályai és ellenőrzési rendszere 20 

Alfejezeti összefoglaló, ellenőrző kérdések 3 

A képzés délutáni szakasza 180    
Tankönyv: 57-98. oldal 

Dia: 55-88. 

3. fejezet – Monetáris kormányzás  80 
előadás és 

konzultáció 
ellenőrző kérdések projektor 

Tk.: 57-77. oldal 

Dia: 55-69. 

Bevezető az alfejezetekhez 2 

 

3.1. alfejezet - A banki-pénzügyi rendszer alaprendeltetése, intézményei, újraszabályozása 15 

3.2. alfejezet - Az MNB monetáris politikai tevékenysége, makroprudenciális és mikroprudenciális feladatköre 15 

3.3. alfejezet - Pénzügyi fogyasztóvédelem 20 

3.4. alfejezet - Ügyfélvédelmet szolgáló pénzalapok 25 

Fejezeti összefoglaló, ellenőrző kérdések 3 



 

4. fejezet – Operatív állampénzügyi menedzsment 45 
előadás és 

konzultáció 
ellenőrző kérdések projektor 

Tk.: 78-86. oldal 

Dia:  70-78. 

Bevezető a fejezethez 2  

4.1. alfejezet - Az államadósság- és közpénzkezelés főbb követelményei, módjai 15 

4.2. alfejezet - Az Államkincstár operatív likviditásmenedzsmentje 10 

4.3. alfejezet - A Magyar Nemzeti Bank államháztartást és pénzforgalmat érintő feladatai 15 

Fejezeti összefoglaló, ellenőrző kérdések 3 

5. fejezet – Állampénzügyi rendszerünk nemzetközi kapcsolódásai 55 
előadás és 

konzultáció 

ellenőrző 

kérdések 
projektor 

Tk.: 87-98. oldal 

   Dia: 79-88. 

Bevezető a fejezethez 2  

5.1. alfejezet - A pénzpiacok és a bankszektor felértékelődése a világban 15 

5.2. alfejezet - A pénzügyi globalizáció és hatásai Magyarországra 15 

5.3. alfejezet - A nemzetközi pénzügyi intézmények és az új magyar pénzügyi kormányzás viszonyrendszere 20 

Fejezeti összefoglaló, ellenőrző kérdések 3 

 
 


