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Ajánlott félév

3. félév
Az állami pénzügyek fejlődéstörténete Magyarországon, főbb korszakok,
teoretikusok a ma-gyar államiság kezdetétől. Nemzetközi hatások (iskolák,
eszmeráramlatok). Állami pénzügyi modellek a világban. A tervgazdasági
rendszer állami pénzügyeinek rendszertana. A piac-gazdasági átmenet,
permanens EU integráció magyar állami pénzügyeinek főbb szakaszai,
A hallgatók korábbi hazai és nemzetközi közpénzügyi tanulmányaik bázisára
építve elmé-lyülnek az állam által koordinált fiskális-, szabályozási-, és
ellenőrzési mechanizmusok rendszertanába, fiskális és monetáris alrendszerek
mélyebb összefüggéseibe. A fejlődéstör-téneti, rendszerező áttekintést
követően megismerkednek a közpénzügyi rendszer normatív elméleti
alapjaival. Képessé válnak a közigazgatási rendszerben végbemenő
közpénzügyi fo-lyamatok elméleti hátterének értelmezésére. Az államháztartás
területén a folyamatokat irá-nyító és koordináló munkához szükséges
kompetenciákat szereznek. A kurzus alapokat biz-tosít magasabb szintű
tanulmányok (PhD, MPA) megkezdéséhez. Gyakorlati foglalkozáso-kon a
hallgatók áttekintik a témakörök friss szakirodalmát, modelleket értelmeznek.
A tan-tárgy abszolválása kollokviumi vizsgával történik.

A tantárgy szakmai tartalma

Kompetenciák leírása

1)Állami pénzügyek hazai és nemzetközi fejlődéstörténete, klasszikusok
tanításai.
2) Regnáló állami pénzügyi modellek a világban. Típusok, és jellemzőik.
Áttekintés.
3)Állami pénzügyeket befolyásoló normatív elméletek alapjai.
4) Horizontális és vertikális hatékonyság elmélete és gyakorlata. Piac és
hatékonyság.
5)A tervgazdasági rendszer pénzügyi rendszere.
6) A piacgazdasági átmenet pénzügyi modellje.
Tantárgyi tematika heti bontásban

7) Közjavak. Vegyes javak.
8) Az adózás elméleti normái, hatékonysági elméletei és gyakorlati
kivitelezése.
9)Személyi jövedelemadók, forgalom típusú adók az állami pénzügyekben.
Elméletük és sza-bályozásuk.
10)A jóléti államtípus közpénzügyi vonatozásai. Társadalombiztosítás
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11) Piaci kudarcok és kezelésük
12) Kormányzati kudarcok elmélete, megnyilvánulásai és kezelésük.
13) A jegybanki függetlenség értelmezése, problematikája és az unrtodox
modell.
14) Unortodox közpénzügyi rendszerek a gyakorlatban. Elméleti alapvetéseik.
Aktív állam -modell jellemzői
15) Összefoglalás. Pót ZH megírása előadáson.

Az aláírás megadásának feltételei

Az értékelés módszere,
vizsgakövetelmények
A vizsga módja

A hallgatók a félév során kettő darab zárthelyi dolgozatot írnak gyakorlati
foglalkozáson, amelyek legalább elégséges teljesítése, továbbá a
gyakorlatvezető által kiadott témakörből, és általa szabott feltételekkel
elkészítendő beadandó házi dolgozat elfogadható szintje adja a vizsgára
bocsátás feltételét. Az utosló évfolyam előadáson pót ZH megírására van
lehetőség, mindkét számonkérési részből. A jó és jeles érdemjegyű dolgozatok
(külön-külön), illetve ugyanezen szinten értékelt házi dolgozat
jegymegajánlásra ad lehetőséget. Azon hallgatók akiknek igazolaltan
hiányzása előadásonként és gyakorlatonként a három-három alkalmat túllépi,
vizsgára nem bocsáthatók. Levelező tagozaton egy zh megírására kerül sor, és
egy db beadandó dolgozat elkészítésére, a többi követelmény változatlan.
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