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NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Államtudományi és Nemzetközi 

Tanulmányok Kar 

  

TANTÁRGYI PROGRAM 

 

1. A tantárgy kódja:  ÁKÁKJIO02 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Állami vagyongazdálkodás 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): State asset management 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 2 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 0% gyakorlat, 

100% elmélet 

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

államtudományi osztatlan mesterképzési szak 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Államtudományi 

és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tanszék és 

Civilisztikai Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Prof. Dr. Boros Anita, egyetemi tanár 

(távollétében: Dr. Vértesy László, egyetemi docens) 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 

8.1.1. nappali munkarend: 28 (28 EA ) 

8.1.2. levelező munkarend: 8 (8 EA ) 

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

9. A tantárgy szakmai tartalma:  

A tantárgy elsajátításával a hallgató alkalmas lesz az állami vagyongazdálkodás 

legfontosabb jogintézményeinek a felismerésére, az egyes alapintézményekhez 

kapcsolódó legfontosabb szabályok alkalmazására. A hallgatók képesek lesznek 

eligazodni az állami vagyonelemekre vonatkozó terminológiai és szabályozási kérdések 

tekintetében, illetve esettanulmányok, számvevőszéki elemzések és jelentések 

feldolgozása révén az állami vagyon egyes kérdéseinek gyakorlati elemzésére.  

 

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

During the course, the students will be able to comprehensively understand the most 

important and main legal institutions of state asset management. They will be able to 

navigate between the rules regarding state asset management, in terms of relevant 

regulations. They will be familiar with the subject through court and state analyses. 

 

10. Elérendő kompetenciák:  

Tudása: Ismeri a közigazgatási szervezetrendszeren belüli igazgatás és vezetés jogi, 

igazgatási és pénzügyi-gazdasági összefüggéseit. 

Képességei: Képes a hazai közigazgatás valamennyi szintjén és a legtöbb 

közigazgatási szakterületen a szükséges jogalkalmazói és igazgatásszervezési 

ismeretek és készségek alkalmazására. 

Attitűdje: Hitelesen képviseli a közigazgatási működéssel járó, a köz érdekeit szem 

előtt tartó szellemiséget. 

Autonómiája és felelőssége: Felelősséget érez a közhatalmi tevékenységgel járó 

munka következményei iránt  
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Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English): 

Knowledge: Using databases most commonly used in public administration and 

foreign and international administration in a fast, accurate, efficient and reliable way. 

Capabilities: Working in an international and multicultural environment. 

Attitude: His/her personal attitude is characterized by genuinely representing the 

spirit of public administration, being in the public interest. 

Autonomy and responsibility: He/she has a sense of responsibility for the 

consequences of acting in official power 

11. Előtanulmányi követelmények:  

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika: 

Nappali tagozat 

Időpont Az előadás témája Terem 

2022.02.08. 

8:00 -  9:45 
A nemzeti vagyon, vagyonszabályozás fejlődése. LUD.FŐ.ÉP III. 

ea (234) 

Lőrincz Lajos  

2022.02.15. 

8:00 -  9:45 
Vagyon, nemzeti vagyon, vagyongazdálkodás. A 

nemzeti vagyonra vonatkozó alkotmányos szabályok és 
követelmények. Alapfogalmak, típusok 

LUD.FŐ.ÉP III. 

ea (234) 

Lőrincz Lajos  

2022.02.22. 

8:00 -  9:45 
A nemzeti vagyon összetevői. A nemzeti vagyon 

keletkezése 

LUD.FŐ.ÉP III. 

ea (234) 

Lőrincz Lajos  

2022.03.01. 

8:00 -  9:45 
A nemzeti vagyon gazdálkodás – hasznosítás, 

értékesítés 

LUD.FŐ.ÉP III. 

ea (234) 

Lőrincz Lajos  

2022.03.8. 

8:00 -  9:45 
A hazai vagyongazdálkodás 

intézményrendszere, szervezetei. Az önkormányzati 
vagyongazdálkodás. 

LUD.FŐ.ÉP III. 

ea (234) 

Lőrincz Lajos  

2022.03.22. 

8:00 -  9:45 
 Az állami vagyongazdálkodás és az államháztartás 

kapcsolata. 
LUD.FŐ.ÉP III. 

ea (234) 

Lőrincz Lajos  

2022.03.29. 

8:00 -  9:45 
A nemzeti vagyon kezelésének általános 

szabályai, nyilvántartása, tulajdonosi ellenőrzésének 
rendszere. 

LUD.FŐ.ÉP III. 

ea (234) 

Lőrincz Lajos  

2022.04.05. 

8:00 -  9:45 
Az állami/önkormányzati részvételű gazdasági 

társaságok általános szabályai 

LUD.FŐ.ÉP III. 

ea (234) 

Lőrincz Lajos  

2022.04.12. 

8:00 -  9:45 
Az állami/önkormányzati részvételű gazdasági 

társaságok speciális szabályai 

LUD.FŐ.ÉP III. 

ea (234) 

Lőrincz Lajos  

2022.04.19. 

8:00 -  9:45 
Az állami/önkormányzati részvételű gazdasági 

társaságok speciális szabályai 

LUD.FŐ.ÉP III. 

ea (234) 

Lőrincz Lajos  

2022.04.26. 

8:00 -  9:45 
Állami vagyongazdálkodást érintő magánjogi 

szerződések I. (szindikátusi, koncessziós és PPP-
szerződések) 

LUD.FŐ.ÉP III. 

ea (234) 

Lőrincz Lajos  

2022.05.03. 

8:00 -  9:45 
Állami vagyongazdálkodást érintő magánjogi 

szerződések II. (támogatási, közszolgáltatási és 
közbeszerzési szerződések) 

LUD.FŐ.ÉP III. 

ea (234) 

Lőrincz Lajos  

2022.05.10. 

8:00 -  9:45 
A vagyonkezelési szerződés LUD.FŐ.ÉP III. 

ea (234) 

Lőrincz Lajos  
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Levelező tagozat 

 

Időpont Az előadás témája Terem 

2022.02.18. 

15:00 – 19:45 

A nemzeti vagyon, vagyonszabályozás fejlődése. 

Vagyon, nemzeti vagyon, vagyongazdálkodás. A 

nemzeti vagyonra vonatkozó alkotmányos szabályok és 

követelmények. Alapfogalmak, típusok 

A nemzeti vagyon összetevői. A nemzeti vagyon 

keletkezése 

A nemzeti vagyon gazdálkodás – hasznosítás, 

értékesítés 

A hazai vagyongazdálkodás intézményrendszere, 

szervezetei. Az önkormányzati vagyongazdálkodás. 

A nemzeti vagyon kezelésének általános 

szabályai, nyilvántartása, tulajdonosi ellenőrzésének 

rendszere  

Az állami vagyongazdálkodás és az államháztartás 

kapcsolata. 

O-122 

2022.04.01. 

15:00 – 19:45 

Az állami/önkormányzati részvételű gazdasági 

társaságok általános szabályai 

Az állami/önkormányzati részvételű gazdasági 

társaságok speciális szabályai 

Állami vagyongazdálkodást érintő magánjogi 

szerződések I. (szindikátusi, koncessziós és PPP-

szerződések) 

Állami vagyongazdálkodást érintő magánjogi 

szerződések II. (támogatási, közszolgáltatási és 

közbeszerzési szerződések) 

A vagyonkezelési szerződés  

O-302 

 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: 8. félév 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások 

mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

A foglalkozásokon a részvétel kötelező (minimum 70%); rövid/tartós távolmaradás 

indokolt esetben (orvosi, szolgálati) pótolható, amely pótlás egyéni megbeszélés 

szerint történik. 

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: 

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása (a 14. pont szerint). 

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

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: 

Az aláírás megszerzésének feltétele a tanórákon részvétel. 

16.2. Az értékelés: 

A félév értékelése kollokvium (KO). A számonkérés módja valamennyi tagozaton 

írásbeli (elektronikus) vizsga. A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább 

felsorolt kötelező és ajánlott irodalmak anyagai képezik. 

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:  

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges 

kollokvium (KO). 
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17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom: 

− Boros Anita – Gergő József – Bándi Imre – Kocsis Enikő – Hajdics Antónia – Szólik 

Eszter: Az állami vagyongazdálkodás. NKE, Budapest, 2020. ISBN: 978-615-

5870-88-02.  

− Voszka Éva: Az állami tulajdon pillanatai - gazdaságtörténeti és 

tudománytörténeti nézőpontok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2018. ISBN: 

978963454195 

− előadásokon, konzultációkon, gyakorlatokon elhangzottak 

17.2. Ajánlott irodalom: 

− Kolozsi Pál Péter - Lentner Csaba - Parragh Bianka: Az állampénzügyek 

megerősítése, mint a jól irányított állam kiépítésének alapja. In: Polgári Szemle 

2017/4-6. 28-51. 
− Lentner Csaba: Kormányzati és közigazgatási feladatok közgazdasági és 

közpénzügyi megalapozása. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2018. 

ISBN: 978-615-5057-80-9 (PDF) 

− Auer Ádám - Papp Tekla: A corporate governance jelentősége a köztulajdonban 

lévő gazdasági társaságoknál. In: Jogtudományi Közlöny 2017/5. 210-219. 

− Papp Tekla: Néhány magánjogi kérdés az állami/önkormányzati tagságú 

gazdasági társaságok kapcsán. In: Auer Ádám - Boros Anita - Szólik Eszter 

(szerk.): Az önkormányzati vagyongazdálkodás aktuális kérdései. Dialóg 

Campus Kiadó, Budapest, 2018. 123-132. 

− Boros Anita: Az állami ellenőrzés egy sajátos válfaja, avagy a megfelelőség 

(compliance) és az integritás kérdésköre egyes közszféraszervezetek esetében. 

In: Pro Publico Bono Magyar Közigazgatás 2019/2. 4-27. 

− Dúl, János: Töredékek a vagyonkezelői jog szabályozásának változásaiból. 

Forum: Acta Juridica Et Politica 11 : 3 pp. 71-77. , 7 p. (2021) 

− Dúl, János: Gondolatok az önkormányzati vagyonkezelésről, különös tekintettel 

a Mötv. 109. §-ára. In: Peres, Zsuzsanna; Bathó, Gábor (szerk.) Ünnepi 

tanulmányok a 80 éves Máthé Gábor tiszteletére : Labor est etiam ipse voluptas. 

Budapest, Magyarország : Ludovika Egyetemi Kiadó (2021) 1,085 p. pp. 269-

280. , 12 p. 

− Gárdos István: A vagyontárgy és a vagyon fogalma a Ptk.-ban GJ, 2018/11., 3-

10. o. 

− Menyhárt Szabolcs: A nemzeti vagyonjog fejlődése a rendszerváltástól 

napjainkig. MISKOLCI JOGI SZEMLE 12. évfolyam (2017) 2. különszám 
 

Budapest, 2022. január 31. 

 

 

PROF. DR. PATYI ANDRÁS      PROF. DR. PAPP TEKLA 

Tanszékvezető egyetemi tanár    Tanszékvezető egyetemi tanár 

 

 

   

 


