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Záróvizsga tételsor
Államháztartástan
Közigazgatás-szervező szak
I.
1. Az államháztartási rendszer felépítése, az államháztartási jog. A költségvetés fogalma,
a költségvetési jog és annak részjogosítványai.
2. A központi kormányzati alrendszer; a központi költségvetés bevételei
3. A központi költségvetés kiadásai és egyenlege
4. Költségvetés-tervezési technikák
5. A kormányzati kudarcok, közösségi döntések közpénzügyi felfogása a költségvetési
ciklushoz kapcsolódóan
6. A költségvetés előkészítése és a döntési szakasz
7. A központi költségvetés végrehajtása és a zárszámadás
8. A központi költségvetés szerkezete, az előirányzat módosítás jogcímei
9. Az elkülönített állami pénzalapok jellemzői
10. A társadalombiztosítási rendszer története, általános jellemzői; az egészségbiztosítás
hazai szabályai
11. A társadalombiztosítási rendszer: a nyugdíjbiztosítás modelljei, hazai szabályai
12. Az államháztartási ellenőrzés I.: Az államháztartás külső ellenőrzési rendszerének
egyes intézményei (Állami Számvevőszék, Költségvetési Tanács) és a könyvvizsgálat
13. Az államháztartási ellenőrzés II.: Az államháztartás kormányzati szintű ellenőrzési
rendszere (KEHI, EUTAF, MÁK) és a költségvetési szervek belső kontrollrendszere
14. Az államháztartás vagyona, az állam tulajdonában lévő vagyon
15. Az önkormányzatok, mint az államháztartás alrendszere. Az Alaptörvény helyi
önkormányzatokra vonatkozó rendelkezései
16. Az önkormányzatok költségvetési gazdálkodása, költségvetési ciklus
17. A fiskális föderalizmus általános kérdései, pénzügyi transzferek az alrendszerek között
18. A helyi önkormányzatok bevételi szerkezete (a forrásszabályozás modellje)
19. Feladatfinanszírozási megoldások a magyar önkormányzati rendszerben
20. A helyi önkormányzatok kiadási szerkezete. Változások a helyi közfeladatok körében,
és annak finanszírozásában
21. A helyi önkormányzatok adósságának joga, a hitelfelvétel szabályozása. Az
adósságrendezés kérdése 2010 után
22. Az önkormányzatok vagyona, a vagyongazdálkodás szabályai
23. A helyi önkormányzatok pénzügyi-gazdasági ellenőrzése
II.
1. Adópolitika, adórendszer (adórendszer sajátosságai, az adók rendszerezése)
2. Adórendszerek reformja: az európai adórendszerek harmonizációja és a hazai adórendszer
változásai.
3. Az adózás társadalompolitikai és jogi elvei
4. Adótényállási elemek bemutatása példákkal
5. Art-Ket összehasonlítása. Adóhatóságok. Az adózók meghatározása (az adózók jogai,
kötelezettségei)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Adómegállapítási módok. Adóhatósági eljárás.Adóellenőrzés.
Végrehajtási eljárás és az elévülés szabályai az adóeljárásban
Jogkövetkezmények rendszere. Jogorvoslatok.
Jövedelemadók rendszere. A jövedelemadózás általános kérdései
A személyi jövedelemadó: adótényállási elemek, összevontan adózó jövedelmek adózása
A személyi jövedelemadó: külön adózó jövedelmek adózásának szabályai
A különadók rendszere, célja. A különadók alakulása hazánkban 2006 után
Az egyéni vállalkozók jövedelemadózásának szabályai
Egyszerűsített jövedelemadózási módok összevetése (EVA, EKHO, KIVA, KATA)
A fogyasztást terhelő adók általános jellemzői
Az ÁFA adózási szabályainak bemutatása
Jövedéki adók
A helyi adók jellemzői általában (adómegállapítás joga, terjedelme és korlátai)
A települési adó speciális jellemzői.A helyi adókkal összefüggésben az ebrendészeti
hozzájárulás és a gépjárműadó jellemzői.
20. Helyi adók: vagyoni típusú helyi adók és az értékalapú ingatlanadóztatás elvi problémái
21. Helyi adók: a kommunális típusú helyi adók, iparűzési adó
22. Az illetékek

Debrecen, 2017. március 6.
Dr. Horváth M. Tamás
tszv. egyetemi tanár

