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TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: ÁKINTV18 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Önkormányzati gazdálkodás 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Economy of local goverments 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 2 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének 

mértéke: 100% gyakorlat, 0% elmélet 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): ÁNTK 

BA szintű szabadon választható tárgy  

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Államtudományi 

és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Közszervezési és Infotechnológiai Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Farkasné Dr. 

Gasparics Emese, , mesteroktató 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 

8.1.1. nappali munkarend: 28 (0 EA + 28 GY) 

8.1.2. levelező munkarend: 8 (0 EA + 8 GY) 

8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2 (0 EA + 2 GY) 

8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, 

jellemzők: digitális vázlat  

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): helyi önkormányzatok 

költségvetése,zárszámadása; a feladatellátás pénzügyi alapjai; a feladatfinanszírozási 

rendszer; támogatások (hazai és EU-s pályázatok) és saját bevételek, a beszámítási 

rendszer, a helyi iparűzési adó és a települési adó; helyi önkormányzat 

vagyongazdálkodása, vagyonnyilvántartás és az önkormányzati ASP, helyi 

gazdaságfejlesztés (stratégia és megvalósítás); 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): budget and 

financial statement of local goverments, financial basics of municipial economy, forms 

of financial system, financial supports (hungarian and european) for local goverments, 

local taxes, asset management, asset administration and ASP, development of local 

goverments,  

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: A jogszabályok értelmezése és alkalmazása; átfogó közgazdasági szemlélet 

és hatékonyság; jó gyakorlatok kialakítása (folyamatszabályozási képesség), 

probléma megoldó képesség 

Képességei: Probéma felismerés, megoldásra koncentrálás, széleskörű 

téjékozottság.  

Attitűdje: Szabályszerűség, pontosság, nyitottság a felmerülő igényekre. 

Autonómiája és felelőssége: Logikus gondolkodás, komplex (összetett) 

tevékenység: tervezéstől a végrehajtásig tartó részvétel a feladatban. 



Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: Interpretation and applicaton of legal rules,comprehensive economical 

approach, efficiency, ability of flowcontroll, problem-solvings skills. 

Capabilities: Recognition skills, problem-solving skills, excellent knowledge. 

Attitude: Complience,accuracy, service on demand. 

Autonomy and responsibility: Critical thinking skills, complex approach. 

11. Előtanulmányi követelmények: alkotmányjogi, illetve közjogi és közpénzügyi 

alapismeretek a helyi önkormányzatokról  

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, 

curriculum (magyarul, angolul - English): 

12.1. helyi önkormányzatok költségvetése,zárszámadása (budget and financial 

statement of local gov.); 

12.2. a feladatellátás pénzügyi alapjai (financial basics of municipial economy); 

12.3. a feladatfinanszírozási rendszer (forms of financial system); 

12.4. támogatások (hazai és EU-s pályázatok) és saját bevételek (financial supports), 

12.5. a beszámítási rendszer, a helyi iparűzési adó és a települési adó (local taxes) 

12.6. helyi önkormányzat vagyongazdálkodása (asset management), 

12.7. vagyonnyilvántartás és az önkormányzati ASP asset administration and ASP), helyi 

gazdaságfejlesztés (stratégia és megvalósítás)(development of local goverments);  

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: őszi félév 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások 

mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

hallgatói jogviszony 

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: 

írásbeli és szóbeli beszámolók (prezentáció, kisdolgozat) 

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: 

legfeljebb a megengedett hiányzás 

16.2. Az értékelés: 

beadandó kisdolgozat és órai prezentáció elkészítése 

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:  

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges 

kollokvium (K). 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom: 

1. Farkasné Gasparics Emese: Önkormányzati gazdálkodás NKE VTKK jegyzet 

Bp.,Campus Kiadó 2019. 

17.2. Ajánlott irodalom: 

1. Lentner Csaba: Helyi önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása  

 



Budapest, 2020.04.09. 

 

Farkasné Dr. Gasparics Emese, , 

mesteroktató sk. 

 


