Államháztartástan II.
A tantárgy kódja: 5PU07NKO02B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Államháztartástan II.
A tantárgy neve (angolul): Public finance II.
A tanóra száma (elmélet+gyakorlat): 2 + 2
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 4. félév / tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Államháztartástan I.
A tantárgy típusa: kötelező
A tantárgyfelelős tanszék/intézet neve: Civilisztikai és Nemzetgazdasági Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Maiyalehné dr. Gregóczki Etelka
A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók
megismerjék az államháztartás működési rendjét, kezelni tudják a költségvetési
gazdálkodás folyamatának elemeit, tájékozottak legyenek az államháztartás
ellenőrzési rendszerében. Mindezen folyamatokat konkrét számítási feladatokon
keresztül is bizonyítva.
Évközi tanulmányi követelmények: Az oktató által kijelölt példák otthoni
megoldása.
Vizsgakövetelmény: vizsgajegy
Az értékelés módszere: A kollokvium írásbeli dolgozat formájában történik, a
sikeres kollokvium feltétele az összes megszerezhető pontszám 50%-át meghaladó
teljesítmény. A dolgozat elméleti és gyakorlati feladatokból tevődik össze. Az elméleti
feladatokat 50% felett kell teljesíteni.
Irodalomjegyzék:
– Lantos Ottó: Államháztartási és költségvetési gazdálkodási ismeretek. Kari
jegyzet, Bp., 2005.
– Lantos Ottó: Államháztartástan példatár. Kari jegyzet, Bp., 2009.
– Aktuális – költségvetési gazdálkodásra vonatkozó – szakcikkek külön ajánlással.
A tantárgy oktatói
Dr. Török Tamás
A tantárgy tananyagának leírása:
A magyar nemzetgazdaság működésének alapjai. A költségvetés tervezésének
módszertana, stratégiája, fiskális – monetáris aspektusai. A költségvetési törvény
bevételi és kiadási előirányzatainak tervezése. Végrehajtása, és elszámoltatási
rendszerének főbb jellemzői.
Az optimális és igazságos adórendszer feltételei – az adózás tudományos,
fejlődéstörténeti alapjai, regnáló gyakorlata, rendszertana, A közbevételi jog
alapjai, az adóhatóság működésének szabályozása, az adók rendszerezése
Az adóigazgatás anyagi és eljárási jogi szabályozása, Az adózásrendjéről szóló
törvényi szabályozás, adóhatóságok, adóigazgatás alapjai

A forgalomhoz kapcsolódó adók , A jövedelem adóztatásának jogi szabályozása
A gazdasági társaságok adóigazgatási jogi környezete, Jövedéki igazgatás és
VÁM bevételek
Társadalombiztosítás
közpénzügyi
(gazdasági)
vonatkozásai.
A
társadalombiztosítás jogi szabályozása, járulékok rendszere, főbb fajtái
A magyar adóharmonizáció főbb állomásai, további törekvései, Adópolitikai
kitekintő.
A költségvetési szervek tervezési feladatai, és gazdálkodása, főbb jellemzői,
követelményei. Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tapasztalatai, javaslatai a
továbbfejlesztésre.
A közszféra operatív pénzügyi menedzsmentje (pénzforgalma), finanszírozási és
számlavezetési rendje, az Államkincstár (ellenőrzési) és a Magyar Nemzeti Bank
feladatköre. Az önkormányzati alrendszer finanszírozási, pénzforgalmi rendje.
Rövid nemzetközi kitekintés központi és lokális vonatkozásban.
Az önkormányzatok gazdálkodásának jogi szabályozási környezete. Az
önkormányzatok
működésének
új
alapjai,
Az önkormányzatok,
a
kormányhivatalok és a járási hivatalok gazdálkodási szabályai és költségvetésük
tervezése , A közbeszerzési jog szabályai az államháztartás területén , A helyi
adók és a gépjárműadó. Helyi adók tervezése, beszedése, gazdasági szerepe
A költségvetési tervezés és végrehajtás ellenőrzésének jogi szabályozása,
ellenőrzési módszertana és gyakorlata – ÁSZ- KEHI – belső ellenőrzés.
A költségvetési gazdálkodás ellenőrzése, értékelése, különös tekintettel az
eredményszemléletű államháztartási számvitel eszközeivel. Önkormányzatok,
költségvetési intézmények tulajdonosi ellenőrzésének és könyvvizsgálatának
főbb szabályai
A vállalkozás folytatása számviteli alapelvének érvényesülése a költségvetési rend
szerint gazdálkodóknál és közüzemi szolgáltatóknál. A költségvetési
gazdálkodás fenntarthatóságának speciális szempontjai.
Összefoglalás. Pót ZH megírása.

