
1 kérdés

Kész

0,33/1,00 pont

2 kérdés

Kész

0,00/1,00 pont

3 kérdés

Kész

1,00/1,00 pont

4 kérdés

Kész

0,00/1,00 pont

5 kérdés

Kész

1,00/1,00 pont

Kezdés ideje 2021. March 30., Tuesday, 17:06
Állapot Befejezte

Befejezés dátuma 2021. March 30., Tuesday, 17:20
Felhasznált idő 14 perc 25 mp

Pontok 21,00/30,00

Pont 70,00 a maximum 100,00 közül

Párosítsa össze a költségvetési ciklus adott szakaszát a hozzá tartozó szerv megnevezésével! 

Az éves költségvetési törvény végrehajtását

 

Az éves költségvetési törvény ellenőrzését

 

Az éves költségvetési törvény előkészítését

 

Válasza részben helyes.

Jól választott ki: 1.

A bírósági eljárási illeték

 

Válasszon ki egyet:

a. díjbevétel

b. adójellegű bevétel

c. működési célú átvett pénzeszköz a Fővárosi Bíróságnak

d. szankció

Válasza helytelen.

Párosítsa össze a helyi önkormányzatok költségvetési tételeit a rájuk vonatkozó állítással! 

A helyi önkormányzatok támogatásai

 

A helyi önkormányzatok kiadásai

 

A helyi önkormányzatok magánjogi bevételei

 

Válasza helyes.

Ha a költségvetés elsődleges egyenlege szufficites

 

Válasszon ki egyet:

a. a teljes egyenleg hiányt mutathat a kamatkiadások miatt

b. az államadósság csökken

c. az állam adósságszolgálatát fedezik a bevételei

d. nincs szükség állampapír kibocsátására

Válasza helytelen.

A maastrichti kritériumok szerint az infláció maximális mértéke az öt legjobban teljesítő ország átlaga +1,5%. 

Válasszon ki egyet:

Igaz

Hamis

a Kormány, a fejezeti irányító szervek és a költségvetési szervek valósítják meg

az államháztartásért felelős miniszter, a Kormány és a fejezeti irányító szervek valósítják meg

a Költségvetési Tanács, az Országgyűlés és az Állami Számvevőszék valósítja meg

lehetnek EU-s forrásból, központi költségvetésből és államháztartáson kívülről származóak

vagyonnal, hivatali működéssel és adósságfinanszírozással kapcsolatosak

lehetnek díjak, vagyoni jellegű bevételek, tőkejövedelmek



6 kérdés

Kész

1,00/1,00 pont

7 kérdés

Kész

1,00/1,00 pont

8 kérdés

Kész

0,00/1,00 pont

9 kérdés

Kész

1,00/1,00 pont

10 kérdés

Kész

1,00/1,00 pont

Párosítsa a példákat, leírást a közbevétel típusával. 

az állami tulajdonú vállalkozások értékesítése 

társadalombiztosítási járulékok és hozzájárulások 

kamatbevételek, állami vagyon utáni osztalék 

vagyontárgyak és föld eladásából származó bevételek 

Válasza helyes.

Az államadósság egy adott ország központi kormányzati és helyi önkormányzati adósságainak a konszolidált összege.  

Válasszon ki egyet:

Igaz

Hamis

A restriktív fiskális politika 

Válasszon ki egyet:

a. kamatemelés révén gyakorol hatást a gazdaságra

b. szükségszerűen árszínvonal-emelkedéshez vezet

c. adóemeléseket és kiadáscsökkentést jelent

d. adókedvezményekkel valósítható meg

Válasza helytelen.

Párosítsa az egyes adónemeket az adókategóriákkal. 

Pénzügyi szervezetek különadója
 

Gépjárműadó
 

Jövedéki adó
 

Válasza helyes.

Párosítsa az adóelméleteket a szerzővel. 

a nemzetközi pénzügyi tranzakciók megadóztatásával megfékezhetők a spekulációs pénzmozgások úgy, hogy a működő tőke
mozgása gyakorlatilag zavartalan maradna 

minden olyan piaci tevékenységre kivetett adó, amely negatív externáliákat generál
 

piaci alapon osztja el a finanszírozás terheit; így az adóárak annak megfelelően térnek el egymástól, hogy kinek mennyit ér
(mekkora hasznot hajt) az adott közjószág
 

a társadalom nagyobb csoportjait kisebbekre bontja; azt vizsgálja, hogy a csoport tagjait hogyan lehetne ösztönözi a közjavak
finanszírozására, valamint az adott jószággal kapcsolatos preferenciáik feltárására
 

Válasza helyes.

Privatizációs bevételek

Adók és adójellegű bevételek

Nem adójellegű bevételek

Tőkebevételek

Vállalkozások befizetései

Lakosság befizetései

Fogyasztáshoz kapcsolt adók

Tobin-adó

Pigou-féle adó

Lindahl-adó

Clarke-adó



11 kérdés

Kész

0,00/1,00 pont

12 kérdés

Kész

1,00/1,00 pont

13 kérdés

Kész

1,00/1,00 pont

14 kérdés

Kész

0,00/1,00 pont

15 kérdés

Kész

1,00/1,00 pont

16 kérdés

Kész

1,00/1,00 pont

Az Országgyűlés részt vesz

 

Válasszon ki egyet:

a. a Költségvetési Tanács munkájának előkészítésében

b. a költségvetés előkészítésében

c. a költségvetés végrehajtásában

d. a költségvetés ellenőrzésében

Válasza helytelen.

Melyik nem a pénz funkciója?

 

Válasszon ki egyet:

a. felhalmozási eszköz

b. fedezeti eszköz

c. elszámolási eszköz

d. fizetési eszköz

Válasza helyes.

A közterhek torzítják a kereslet-kínálati függvény egyensúlyi pontját, mivel azok hatására a termékek és szolgáltatások ára megemelkedik. 
 

Válasszon ki egyet:

Igaz

Hamis

A kínálati oldali közgazdaságtan szerint a fogyasztók jólétét a nagyobb áru és szoláltatás kereslet eredményezi alacsonyabb árakon, amely mellett
növekszik a foglalkoztatás. 

Válasszon ki egyet:

Igaz

Hamis

Párosítsa, a közbevételek, adók arányát a költségvetésben. 

Általános forgalmi adó 

Személyi jövedelemadó 

Jövedéki adó 

Szociális hozzájárulás (TB járulékok) 

Válasza helyes.

Az EU költségvetését

 

Válasszon ki egyet:

a. az Ecofin határozza meg

b. hét évre tervezik éves bontás nélkül

c. az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa közösen fogadja el

d. a GDP százalékában szabják meg a kiadási főösszeg vonatkozásában

Válasza helyes.

27%

13%

7%

35%



17 kérdés

Kész

1,00/1,00 pont

18 kérdés

Kész

1,00/1,00 pont

19 kérdés

Kész

1,00/1,00 pont

20 kérdés

Kész

1,00/1,00 pont

21 kérdés

Kész

1,00/1,00 pont

22 kérdés

Kész

1,00/1,00 pont

Az Alaptörvény szerint a közös szükségletek fedezéséhez való hozzájárulás mértékét a gyermeket nevelők esetében a gyermeknevelés kiadásainak
figyelembevételével kell megállapítani. 

Válasszon ki egyet:

Igaz

Hamis

Elkülönített állami pénzalap

 

Válasszon ki egyet:

a. az Egészségbiztosítási Alap

b. a Nyugdíjbiztosítási Alap

c. az Országvédelmi/Adósságcsökkentési és Fejlesztési Alap

d. a Nemzeti Foglalkoztatási Alap

Válasza helyes.

Párosítsa az egyes adónemeket az adókategóriákkal. 

Általános forgalmi adó  

Társasági adó  

Személyi jövedelemadó  

Válasza helyes.

Az Alaptörvény szerint az államdósság maximális mértéke a GDP 60%-a lehet. 

Válasszon ki egyet:

Igaz

Hamis

Az expanzív monetáris politika 

Válasszon ki egyet:

a. a rediszkontláb megemelésével érhető el

b. segíthet a gazdasági visszaesésből való kilábalásban

c. az államadósság megnövelésével érhető el

d. visszafogja a beruházási keresletet

Válasza helyes.

Ha az állam adót térít vissza

 

Válasszon ki egyet:

a. szűkíti a pénzállomány nagyságát

b. növeli a gazdaságban lévő pénz mennyiségét

c. nem hat a pénzmennyiségre, mivel az állami számlákon lévő pénz nem pénz

d. pénzt teremt

Válasza helyes.

Fogyasztáshoz kapcsolt adók

Vállalkozások befizetései

Lakosság befizetései



23 kérdés

Kész

1,00/1,00 pont

24 kérdés

Kész

0,00/1,00 pont

25 kérdés

Kész

0,00/1,00 pont

26 kérdés

Kész

1,00/1,00 pont

27 kérdés

Kész

0,67/1,00 pont

A szektorális különadók bevezetése

 

Válasszon ki egyet:

a. diszkrecionáis eszköz

b. automatikus stabilizátorok működését segíti elő

c. mindig környezetvédelmi célokat szolgál

d. a társasági adó többkulcsos rendszerére való áttérés

Válasza helyes.

Kinek a nevéhez nem fűződik konjunktúra-elmélet? 

Válasszon ki egyet:

a. Adam Smith

b. Clément Juglar

c. Nyikolaj Dmitrijevics Kondratyjev

d. Simon Kuznets

Válasza helytelen.

Az állam allokációs funkciója keretében 

Válasszon ki egyet:

a. közigazgatási feladatokat szervez meg

b. támogatja a tőkehiányos szektorokat

c. elosztja a gazdaságban megtermelt jövedelmet

d. az erőforrásokat közjavak előállítása érdekében hasznosítja

Válasza helytelen.

Párosítsa össze a jogi dokumentumokat a bennük foglalt fiskális szabályokkal! 

A költségvetési hiányt a Stabilitási és Növekedési Paktum

 

Az államadósságot az Alaptörvény

 

Az államadósságot a maastrichti kritériumok fiskális fegyelemmel összefüggő egyik pontja

 

Válasza helyes.

Párosítsa össze az EU költségvetésének kategóriáit a rájuk vonatkozó állításokkal! 

Válasza részben helyes.

Jól választott ki: 2.

Az EU
költségvetésének
fő bevételei

 

Az EU
költségvetésének
többéves
pénzügyi keretei

 

Az EU
költségvetésének
kiadási oldali
tételei

 

a GDP 3%-ában korlátozza

a GDP 50%-ában korlátozza

a GDP 60%-ában korlátozza

GNI alapúak

mindig 5-7 éves időszakot ölelnek fel

a kibocsátáskereskedelmi rendszerből, a közösségi összevont társaságiadó-alapból, környezetvédelmi hozzájárulásból állnak



28 kérdés

Kész

1,00/1,00 pont

29 kérdés

Kész

1,00/1,00 pont

30 kérdés

Kész

0,00/1,00 pont

Párosítsa a gondolkodókat a ciklusokkal. 

az építőipari beruházásokhoz kapcsolódó 15-25 éves ciklusok 

egyre rövidülő innovációs ciklusok 

nagy kb. 50 éves ciklusok 

Válasza helyes.

Az utasításos rendszerben

 

Válasszon ki egyet:

a. lényegében nincsen verseny

b. a kormányzatnak nincs befolyása a gazdaság erőforrásai felett

c. az árakat a kereslet és a kínálat alakítja mint minden más rendszerben

d. tisztán érvényesülnek a neoklasszikus elvek

Válasza helyes.

Kinek a nevéhez fűződik az innovációs hullámok elmélete? 

Válasszon ki egyet:

a. Clément Juglar

b. Simon Kuznets

c. Nyikolaj Dmitrijevics Kondratyjev

d. Joseph Schumpeter

Válasza helytelen.

Kuznets

Schumpeter

Kondratyev


