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DE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR 

PÉNZÜGYI JOG ÉS KÖZMENEDZSMENT TANSZÉK 

4028 Debrecen, Kassai út 26. 

 

Záróvizsga tételsor Közpénzügytanból 

Közigazgatási menedzser mesterszak 

szóbeli vizsgarész 

2019//2020 tavasz 
 

 

1. Az állam gazdasági szerepvállalásával kapcsolatos nézetek (egyensúlyi, nem egyensúlyi 

modellek) 

2. Állami funkciók rendszere, az állam közgazdasági funkciói. Gazdaságpolitika – a 

monetáris és a fiskális politika, pénzügyi piacok szabályozása 

3. A költségvetési szervek szabályrendszere. Pénzgazdálkodás a magyar államháztartásban, 

önkormányzati pénzgazdálkodás sajátosságai 

4. Önkormányzati rendszerek összehasonlításának közpénzügyi szempontjai, a magyar 

önkormányzati rendszer sajátosságai 

5. Pénzügyi transzferek, kiegyenlítési technikák. A központi költségvetési hozzájárulások 

(állami támogatások) jellemzése, tipizálása magyar példákkal 

6. A helyi önkormányzatok saját bevételeinek rendszere. A helyi adókról általában. 

Vagyonadóztatás Magyarországon és az értékalapú ingatlanadó kérdései 

7. Költségvetési döntések megalapozása, tervezési módszerek. Az önkormányzati 

költségvetési ciklus tervezési és döntési szakasza (költségvetési rendelet) 

8. A helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtása – az előirányzatokkal való 

gazdálkodás (kiadások teljesítésének folyamata, előirányzat-módosítás). Zárszámadás, az 

önkormányzatok beszámolási rendszere 

9. Az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályozási keretei (tapasztalatok, 

ellentmondások, változás irányai). Az önkormányzati vagyon elemei, a tulajdonosi jogok 

gyakorlásának rendje  

10. Közbevételek. Adójellegű bevételek, az adózás elvei. Díjbevételek, díjpolitika 

11. Szerződési és privatizációs bevételek, valamint a hitel jellemzői, hatásai. Az államadósság 

joga: önkormányzati deficitfinanszírozás és adósságkezelés, adósságrendezés  

12. Adópolitika, adórendszer (adók rendszerezése), adóreform 

13. A hazai adórendszer változásai; a folyamatban lévő adóreform fő elemei; magyarázat és 

értékelés  

14. A foglalkoztatás adóztatásának problémái, a személyi jövedelemadó-rendszerek jellemzői. 

A személyi jövedelemadó hazánkban 

15. A vállalkozások adóztatásának általános kérdései (választható adózási módok, azok 

sajátosságai). Az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozás jövedelemadózásának 

összehasonlítása 

16. A forgalmi adóztatás elvi kérdései. Az általános forgalmi adó 

17. A jövedéki adó, a regisztrációs adó főbb jellemzői  

18. Gazdasági integrációk – EMU. Gazdaságpolitikai együttműködés az EU-ban: a 

többpilléres európai felügyeleti rendszer megreformált pillére (többoldalú felügyelet, 

túlzott hiány eljárás, kapcsolódó szankciók)  

19. Gazdaságpolitikai együttműködés az EU-ban: makrogazdasági felügyelet, pénzügyi 

piacok európai felügyelete. Az Euro Plusz Paktum és Fiskális Paktum 

20. Az EU költségvetésének elvei, általános jellemzői, szabályrendszere. Az uniós 

költségvetési eljárás szabályai (költségvetési ciklus) 
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21. Az EU költségvetésének bevételi szerkezete. Az uniós költségvetési kiadások általános 

jellemzése (szabályai, sajátosságai, változásai), egyes kiadási fejezetek sajátosságai 

 

 

 

Debrecen, 2020. március 31.      Dr. Horváth M. Tamás 

        tszv. egyetemi tanár 

 

 


