
A z államháztartás bevételei

Pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási alapok

Az OTP Fáy András Alapítvány távoktatási programja a 11. osztályosok számára

XII. Az állam

A vállalkozások és a háztartások minden esetben egy nagyobb rendszer részeként valamilyen,
az országra jellemző társadalmi-gazdasági (és persze történelmi) rendszerben, környezetben, és
természetesen mindezeknek egy ado  kontextusában működnek.

M eghatározás

A z állam szerepe legalább olyan összete , mint a vállalkozásoké, hiszen több
területen vállal szerepet a szükségletek kielégítése, vagy a szükségleteket
kielégítő javak elosztása közben. M indeközben olyan feladatokat lát el,
amelyek nem, vagy csak nehezen helyezhetőek piaci alapokra.

P élda
I lyen szerepe például az, hogy megalkossa és üzemeltesse a megfelelő jogi környezetet és
egyéb magatartásformákat, kialakítsa a piaci verseny feltételeit, valamint szabályozza az
állami részvétel arányát a gazdaságban.
Állami vállalatokat működtet és olyan intézményeket üzemeltet a költségvetésből,
amelyek szolgáltatásait a háztartások veszik igénybe – több esetben térítésmentesen, vagy
csekély összegű díjazás ellenében. Állami támogatásokat, ellátást biztosít a lakosság
rászoruló rétegeinek.
Rendőrséget tart fenn az ország biztonsága érdekében és honvédelmet az ado  államot
kívülről esetlegesen érhető támadásokkal szemben.
A társadalmi együ élés és a gazdaság működése szempontjából fontos törvényeket alkot
és igyekszik betartatni. Mindezek melle  szubvenciókat, állami támogatást nyújt egyes
piaci szegmensekben működő vállalkozásoknak.

A folyamatok legegyszerűbben a következőképpen írhatók le a gazdaság szereplői közö :

Forrás: 
h p://hu.wikipedia.org/w/index.php?
title=F%C3%A1jl:Makrogazdasagi_korforgas_hu.svg&filetimestamp=20071120210025

 

M eghatározás

A z állam „pénztárcáját” az állami költségvetés testesíti meg, amely az állam
várható bevételeinek és kiadásainak tervszerű és számszerű kimutatása,
általában egy évre vonatkozóan.

K övetkeztetés

A  bevételek és kiadások összhangba kerülése kisebb-nagyobb kilengésektől
eltekintve elengedhetetlen, különben az állam  – egy háztartás, vagy vállalkozás
m intájára – eladósodik.

M eghatározás

A z állami bevételeket az adók és járulékok, az állam kiadásait a vásárlásai és
az általa nyújto  és fizete  – úgyneveze  – transzferek alkotják. A z adók a
költségvetés bevételeit biztosítják, forrásul szolgálnak a kiadások finanszí-
rozására.

Minden jog fenntartva! 
Jelen tananyagot vagy annak részét az O TP  Fáy András Alapítvány engedélye nélkül tilos
reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy eszközzel – elektronikus,
fényképészeti úton vagy más módon – közölni. 
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