
A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóságon végrehajtó köztisztség – I. 

besorolású, felső szakmai fokozatú auditor – betöltésére kiírt versenyvizsga 

KÖNYVÉSZETE 

 

1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel;  

2. A valamennyi diszkriminálási forma megelőzésére és büntetésére vonatkozó 

137/2000-es számú törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel; 

3. A nők és férfiak közötti esélyegyenlőségre és egyenlő bánásmódra vonatkozó 

202/2002-es számú törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel;  

4.  A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet; 

5. A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférés 544/2001-es sz. törvénye, 

az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;  

6. A szociális ellátás 292/2011-es törvénye, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel;  

7. A szociális gondozási közszolgálatok szervezési és működési 

keretszabályzatának jóváhagyására vonatkozó 797/2017-es számú határozat, az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

8. A közigazgatásbeli döntéshozás átláthatóságára vonatkozó 52/2003-as számú 

törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

9. A belső auditra vonatkozó 672/2002-es számú törvény, újraközölve, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel; 

10. A belső ellenőrzési tevékenységek folytatására vonatkozó általános normákat 

jóváhagyó 1086/2013-as számú kormányhatározat, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel;  

11. A belső ellenőr etikai magatartási kódexét jóváhagyó 252/2004-es számú 

közpénzügyi miniszteri rendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;  

12. A 82/1991 számú könyvelőségi törvény, újraközölve, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel; 

13. A köztulajdonban levő javakra és azok jogi rendszerére vonatkozó 213/1998 

számú törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;  

14. A belső ellenőrzésre és a megelőző pénzügyi ellenőrzésre vonatkozó 119/1999-

es számú rendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;  

15. A közentitások belső menedzsmentellenőrzési törvénykönyvét jóváhagyó 

600/2018-as számú rendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;  



16. Az előzetes pénzügyi ellenőrzés gyakorlására vonatkozó általános 

metodológiát jóváhagyó 923/2014 közpénzügyi minisztériumi rendelet, 

újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

17. A közintézmények kiadásainak felvállalására, felszámolására és kifizetésére, 

valamint a költségvetési és törvényes kötelezettségek rendszerezésére, 

nyilvántartására és jelentésére vonatkozó metodológiát jóváhagyó 1792/2002 

számú rendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

18. A közpénzügyekre vonatkozó 500/2002 számú törvény, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel; 

19. A helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006 számú törvény, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel; 

20. Az adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015-ös sz. törvény, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel;  

21. Az aktívák, tartozások és saját tőkék felleltározásának megszervezésére és 

véghezvitelére vonatkozó normákat jóváhagyó 2861/2009 számú rendelet, az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.  

 

 

                                                 Ügyvezető igazgató nevében       

 

 

 

 

  



A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóságon végrehajtó köztisztség – I. 

besorolású, felső szakmai fokozatú auditor – betöltésére kiírt versenyvizsga 

TEMATIKÁJA 

 

 

1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel;  

II., III., IV. fejezetek és V. fejezet II. cikk 

 

2. A valamennyi diszkriminálási forma megelőzésére és büntetésére vonatkozó 

137/2000-es számú törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel; 

I. fejezet, II. fejezet, III. fejezet, IV. fejezet 

 

3. A nők és férfiak közötti esélyegyenlőségre és egyenlő bánásmódra vonatkozó 

202/2002-es számú törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel;  

I. fejezet, II. fejezet, III. fejezet, IV. fejezet, V. fejezet, VI. fejezet, VII. 

fejezet, VIII. fejezet 

 

4.  A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

 I. cím, II. cím – I. fejezet, V. fejezet – I. cikk és II. cikk 

 

5. A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférés 544/2001-es sz. törvénye, 

az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;  

I. fejezet, II. fejezet, III. fejezet, IV. fejezet 

 

6. A szociális ellátás 292/2011-es törvénye, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel;  

I. fejezet, II. fejezet 1-es cikk, 2-es cikk, 3-as cikk, 4-es cikk, III. fejezet 1-es 

cikk, 2-es cikk, IV. fejezet 1-es cikk, 2-es cikk, VII. fejezet  

 

7. A szociális gondozási közszolgálatok szervezési és működési 

keretszabályzatának jóváhagyására vonatkozó 797/2017-es számú határozat, az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

 

8. A közigazgatásbeli döntéshozás átláthatóságára vonatkozó 52/2003-as számú 

törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

 



9. A belső auditra vonatkozó 672/2002-es számú törvény, újraközölve, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel; 

 

10. A belső ellenőrzési tevékenységek folytatására vonatkozó általános normákat 

jóváhagyó 1086/2013-as számú kormányhatározat, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel;  

 

11. A belső ellenőr etikai magatartási kódexét jóváhagyó 252/2004-es számú 

közpénzügyi miniszteri rendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;  

 

12. A 82/1991 számú könyvelőségi törvény, újraközölve, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel; 

 I. fejezet, III. fejezet, VI. fejezet 

 

13. A köztulajdonban levő javakra és azok jogi rendszerére vonatkozó 213/1998 

számú törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;  

 I. fejezet 

 

14. A belső ellenőrzésre és a megelőző pénzügyi ellenőrzésre vonatkozó 119/1999-

es számú rendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;  

 

15. A közentitások belső menedzsmentellenőrzési törvénykönyvét jóváhagyó 

600/2018-as számú rendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;  

 

16. Az előzetes pénzügyi ellenőrzés gyakorlására vonatkozó általános 

metodológiát jóváhagyó 923/2014 közpénzügyi minisztériumi rendelet, 

újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

 

17. A közintézmények kiadásainak felvállalására, felszámolására és kifizetésére, 

valamint a költségvetési és törvényes kötelezettségek rendszerezésére, 

nyilvántartására és jelentésére vonatkozó metodológiát jóváhagyó 1792/2002 

számú rendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

 

18. A közpénzügyekre vonatkozó 500/2002 számú törvény, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel; 

I. fejezet 2-es cikk 16. cikkelye, 19. cikkelye, 20–22. cikkelye, III. fejezet 1-es 

cikk, 2-es cikk 34. cikkelye, 4-es cikk, IV. fejezet  

 

19. A helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006 számú törvény, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel; 



I. fejezet 

 

20. Az adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015-ös sz. törvény, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel;  

I. fejezet, III. fejezet 

 

21. Az aktívák, tartozások és saját tőkék felleltározásának megszervezésére és 

véghezvitelére vonatkozó normákat jóváhagyó 2861/2009 számú rendelet, az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.  

 

                                                 Ügyvezető igazgató nevében    


