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FEJLESZTÉSPOLITIKAI PROGRAMMENEDZSER 

FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR 

 

KOHÉZIÓS POLITIKA 

Tananyag: Hajdu, Szilvia; Kondor, Zsuzsanna; Kondrik, Kornél; Miklós-

Molnár, Marianna; Nyikos, Györgyi; Sódar, Gabriella**; Nyikos, Györgyi 

(szerző és szerkesztő): Kohéziós Politika 2014–2020, Dialóg Campus 

Kiadó (2017), 614 p. 

 

1. Mutassa be a kohéziós politika és az európai integráció történetének 

legfontosabb összefüggéseit! Ismertesse a kohéziós politika célját, 
alapelveit! 

2. Foglalja össze, hogy melyek az eredményességet szolgáló eszközök a 
2014-2020-as időszakban! Magyarázza el a kondicionalitások 

bevezetésének hátterét, típusait, a kapcsolódó tagállami 
kötelezettségeket! 

3. Mutassa be a régiók és a támogatások elosztásának összefüggéseit! 
Térjen ki a régiókategóriák és az Uniós finanszírozási feltételek 

összefüggéseire, illetve a közép-magyarországi régió 

kettéválasztásának hátterére! 
4. Foglalja össze a kohéziós politika megvalósításának 

intézményrendszerét, a szervezeteket és fő feladataikat! 
5. Mutassa be a kohéziós politika Uniós és hazai szabályozói hátterét, 

rendszerét! 
6. Foglalja össze a programozási folyamat és dokumentumok lényegét, 

mutassa be a hazai programstruktúrát! 
7. Ismertesse a pénzügyi eszközök előtérbe kerülésének hátterét, 

alkalmazásuk legfontosabb előnyeit! Melyek a pénzügyi eszközök 
végrehajtásának lehetséges formái? Milyen formában működnek a 

pénzügyi eszközök Magyarországon? Hogy épül fel a pénzügyi 
eszközök működtetésének intézményrendszere? 

8. Mutassa be a projekt kiválasztás célját, a kiválasztás lehetséges 
módjait!  Ismertesse a kiválasztási eljárások típusait, azok főbb 

jellemzőit! 
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9. Mutassa be a megfelelő projekt előkészítés jelentőségét!  Mutasson be 

néhány projekt tervezési technikát is! Mutassa be a projekt pénzügyi 
tervezésének legfontosabb szempontjait! 

10. Mutassa be a projektek pénzügyi lebonyolításának szabályozói 
hátterét és folyamatát! Magyarázza el az előleg célját, típusait, 

mértékét, folyósításának rendjét, a kedvezményezett kapcsolódó 

kötelezettségeit! 
11. Mutassa be a piaci ár alkalmazásának elvét és érvényesítését a 

projektek megvalósítása, a támogatás folyósítása során! Térjen ki a 
kapcsolódó ellenőrzési feladatokra is! 

12. Magyarázza el a szabálytalanság fogalmát! Ismertesse a 
szabálytalansági eljárás folyamatát, lehetséges kimeneteleit!  Térjen 

ki a jogorvoslat lehetőségére is! Határozza meg a hiba, 
szabálytalansági gyanú, szabálytalanság és csalás fogalmát, 

magyarázza el a közöttük lévő különbségeket! 
13. Mutassa be a monitoring, értékelés és ellenőrzés fogalmát, 

magyarázza el a közöttük lévő fő különbségeket! Térjen ki a 
legfontosabb eszközeikre is mind program, mind projekt szinten! 

14. Ismertesse az Uniós támogatások ellenőrzési rendszerének 
felépítését! Mutassa be, hogy milyen szinteken milyen típusú 

ellenőrzés történik! Magyarázza el, hogy melyek az Uniós támogatások 

felhasználásának ellenőrzésében érintett szervezetek! Mutassa be 
ellenőrzési tevékenységük célját, ezzel összefüggő legfontosabb 

feladataikat! 

 

ÁLLAMI TÁMOGATÁS 

 

Tananyag: Hargita, Eszter; Staviczky, Péter; Nyikos, Györgyi (szerző és 

szerkesztő); Ambrusz, Ákos; Bartucz, Zoltán; Gyürkés, Anita; Kulin-

Pintér, Veronika: Állami támogatások, Dialóg Campus Kiadó (2018) , 

584 p. ISBN: 9786155920288  

 

1. Az állami támogatások szabályrendszere és jogforrásai. 

2. Az állami támogatás fogalmi elemei: vállalkozás. 
3. Az állami támogatás fogalmi elemei: állami forrás. 

4. Az állami támogatás fogalmi elemei: előny 
5. Az állami támogatás fogalmi elemei: szelektivitás. 

6. Az állami támogatás fogalmi elemei: versenytorzító hatás és a 
tagállamok közötti kereskedelem érintettsége. 

7. Az infrastruktúra finanszírozására vonatkozó állami támogatási 
szabályok. 

8. Állami támogatási eljárások az uniós jogban. 
9. Állami támogatási eljárások a hazai jogban. 



 

3 
1083 Budapest, Üllői út 82. | +36 1 432 9000 

POSTACÍM 1441 Budapest, Pf. 60. | antk@uni-nke.hu, antk.uni-nke.hu 

10. Összeegyeztethetőség általában. 

11. A csoportmentességi rendelet alkalmazásának általános feltételei. 
12. A csoportmentességi rendelet: bejelentési határérték, 

támogatásintenzitás, exporttevékenység támogathatósága, az uniós 
jogot sértő támogatások. 

13. A csoportmentességi rendelet: ösztönző hatás és 

támogatáshalmozás. 
14. A csoportmentességi rendelet: Deggendorf-klauzula, nehéz 

helyzetű vállalkozások, közzététel. 
15. A csekély összegű támogatások. 

16. Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások az állami 
támogatási szabályok hatályán kívül. 

17. Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások a 
csoportmentességi rendelet alapján. 

18. Regionális beruházási támogatás. 
19. A helyi infrastruktúrára irányuló támogatás. 

20. A regionális beruházási támogatás és helyi infrastruktúrára 
irányuló támogatás összehasonlítása. 

 

KÖZBESZERZÉS 

Tananyag: Nyikos, Györgyi; Rottenbacher, Ádám; Soós, Gábor; Tas, 

Dávid; Várhomoki-Molnár, Márta; Velikovszki, László; Nyikos, Györgyi 

(szerző és szerkesztő): BESZERZÉSEK FEJLESZTÉSI PROJEKTEKNÉL, 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar 

(2019), 253 p. ISBN: 9789634981404  

 

1. Mutassa be a közbeszerzések fogalmi elemeit és szabályozási 
hátterét! 

2. Melyek a közbeszerzési szabályok bevezetésének európai uniós és 
hazai céljai? 

3. Mik a közbeszerzési szabályok alkalmazásának előnyei és hátrányai 
uniós és hazai szinten? 

4. Melyek a közbeszerzések (uniós és hazai) alapelvei? Az alapelvek 

hogyan járulnak hozzá a közbeszerzések céljainak eléréséhez? 
5. Melyek az európai uniós forrású közbeszerzések rendszerének 

sajátosságai? 
6. Foglalja össze, hogy milyen esetekben kell a közbeszerzési 

szabályokat alkalmazni! 
7. Mit jelent az „ajánlatkérő” és az „ajánlattevő” fogalma? Ki minősül a 

közbeszerzési szabályok alapján ajánlatkérőnek? 
8. Mi jelent a „közbeszerzési értékhatár” fogalma? Mi a közbeszerzési 

értékhatárok jelentősége? 
9. Melyek a közbeszerzési eljárások lehetséges fajtái? Melyek ezek 

jellemzői és mikor lehet ezeket alkalmazni? 
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10. Mutassa be röviden a közbeszerzési eljárások előkészítésének 

folyamatát? 
11. Mutassa be röviden a közbeszerzési eljárások lebonyolításának 

folyamatát? 
12. Módosítható-e a közbeszerzések útján megkötött szerződés? Mi 

ennek az oka? 

13. Mutassa be a közbeszerzések és a pénzügyi korrekciók 
összefüggéseit! 

14. Mutassa be az uniós forrású közbeszerzések ellenőrzési 
rendszereit! 

15. Mutassa be a szabálytalansági eljárások és az uniós forrású 
közbeszerzések összefüggéseit! 

16. Melyek a közbeszerzési jogsértések esetén igénybe vehető 
jogorvoslati lehetőségek? 

17. Mi a Közbeszerzési Hatóság szerepe a magyarországi 
közbeszerzési rendszerben? 

 

 

 


