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Záróvizsga tételsor Államháztartástanból,
Igazgatásszervező szak
1. A közszektor, a kormányzat szerepe a pénzügyekben: általában és a társadalmi
csapdák példáján keresztül
2. Jogforrási rendszer a pénzügyi jogban; az alaptörvény rendelkezései a pénzügyi jogi
relevanciájú intézmények kapcsán
3. A kormányzat különböző gazdasági rendszerekben játszott szerepe; ellentmondások az
átmeneti gazdaságokban
4. A piaci kudarcok összefüggése a pénzügyi joggal és azok kormányzati kezelése
5. A kormányzati kudarcok és a közösségi döntések közpénzügyi felfogása
6. Az államháztartás funkciói
7. Az államháztartási rendszer felépítése. A költségvetés fogalma; a költségvetési jog.
Államháztartási-költségvetési alapelvek
8. A központi kormányzati alrendszer; a központi költségvetés bevételei, kiadásai és
egyenlege
9. A központi költségvetés szerkezete, az előirányzat módosítás jogcímei
10. A kormányzati kudarcok és a közösségi döntések közpénzügyi felfogása. A
költségvetési ciklus és a közösségi döntések összefüggése
11. A költségvetés előkészítési, döntési szakasza
12. A költségvetés végrehajtása, a zárszámadás
13. Az elkülönített állami pénzalapok
14. A társadalombiztosítási rendszer (jellemzői; bevételi, kiadási rendszere; vagyona)
15. A költségvetési szervek (fogalma, alapítása, működése-gazdálkodása, megszűnése)
16. Az államháztartás vagyona (állami vagyon, nemzeti vagyon)
17. Az államháztartási ellenőrzés rendszere, a számvevőszéki ellenőrzés
18. Az önkormányzati alrendszer. Az önkormányzatok vagyongazdálkodása, pénzügyigazdasági ellenőrzése
19. A helyi önkormányzati bevételi szerkezet Magyarországon
20. A helyi önkormányzatok költségvetési gazdálkodása, költségvetési ciklus
21. Az adózás elvei (jogi és társadalompolitikai elvek)
22. Adórendszerek (adók rendszerezése, adórendszer sajátosságai, adórendszerek
reformja); adópolitika
23. Adóhatóságok, adózók (adózók jogai, kötelezettségei)
24. Az adóellenőrzés
25. Az adóhatósági eljárás, jogorvoslatok
26. Az adóhatósági végrehajtás, az elévülés szabályai az adóeljárásban
27. A jogkövetkezmények rendszere az adóeljárásban
28. Adótényállási elemek. A személyi jövedelemadó rendszere: adóalany, adótárgy,
adókötelezettség, kedvezmények, mentességek
29. Az összevontan adózó jövedelmek adózásának szabályai
30. A személyi jövedelemadó külön adózó jövedelmei. Az egyéni vállalkozók adózása
31. Az illetékek
32. A helyi adók, települési adó jellemzői általában.
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33. Vagyoni típusú helyi adók; az értékalapú ingatlanadózás elvi problémája
34. Kommunális jellegű helyi adók. A helyi iparűzési adó
35. A jegybanki autonómia és a Magyar Nemzeti Bank. Az Európai Monetáris Unió
előnyei és hátrányai; konvergencia-kritériumok
36. A pénzügyi piacok; szabályozási funkciók általában. A hitelintézetek működésének
engedélyezési rendszere
37. A prudens működés szabályai és a pénzintézetek állami felügyelete
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