ÖSSZEHASONLÍTÓ ÁLLAMHÁZTARTÁSTAN
A tantárgy kódja:
A tantárgy megnevezése (magyarul): Összehasonlító államháztartástan
A tantárgy neve (angolul): Comparative Public Finance
A tanóra száma nappali tagozaton (EA+SZ): 2 + 0 óra/hét levelező tagozaton: 8
óra/félév
Kreditérték: 2 kredit
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/ a tantervben történő félévi
elhelyezkedése: őszi/tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: választható tantárgy / szabadon választható tantárgy
A tantárgyfelelős tanszék/intézet neve: Civilisztikai és Nemzetgazdasági Intézet
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nyikos Györgyi
A tantárgy oktatói: Dr. Maiyalehné Dr. Gregóczki Etelka
A tantárgy szakmai tartalma:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók képesek legyenek kritikai szemmmel, a történeti
tapasztalatok, valamint más országok megoldási lehetőségeinek, gyakorlatának
ismeretében szemlélni a hazai államháztartást, az államháztartás rendszerében
érvényesülő gazdaságpolitikai célokat, ezek tervezhetőségét, az államháztartás aktuális
kérdéseit, dilemmáit. Magyarország EU tagságára tekintettel elsősorban az EU tagállamai
közpénzügyi rendszerét és gyakorlatát tárgyalja a tantárgy.
A hallgatóknak a megszerzett tudás birtokában képesnek kell lenniük arra, hogy a hazai
államháztartás rendszerét, a költségvetési gazdálkodás gyakorlatát más országok
megoldási lehetőségeinek, gyakorlatának ismeretében szemléljék, tisztában legyenek az
államháztartási alapintézmények külföldi (elsősorban az EU tagállamokban érvényesülő)
sajátosságaival.
A tantárgy tananyagának leírása:
1. A magyar államháztartás funkciói, jellemzői, felépítése
2. Közszükségletek, közfeladatok és ezek megvalósításának lehetőségei
3. A magyar államháztartásban érvényesülő gazdaságpolitikai célok, gazdaságpolitikai
dilemmák (piac versus állam, privatizáció, euró bevezetése, eladósodottság, az elmúlt
évek tapasztalatai)
4.Az állam gazdasági szerepvállalása történeti változásának hazai és nemzetközi
tendenciái
5. Gazdaságpolitikai célok a tervezésben. Az elosztórendszer tervezése
6. Az államháztartás struktúrája más államokban
7. A központi költségvetés, jövedelemközpontosítás és újraelosztás nemzetközi
összehasonlítása
8. A helyi önkormányzatok államháztartásban betöltött szerepe, viszonya a központi
költségvetéshez (nemzetközi összehasonlító elemzés)
9. A társadalombiztosítás megoldási lehetőségei más államok gyakorlata alapján
10. Az elkülönített állami pénzalapok szerepe, jelentősége más államok gyakorlatában
11. A közpénzügyi ellenőrzés nemzetközi összehasonlítása
12. Az államháztartási hiány, államadósság problémái és kezelése külföldi államok
gyakorlatában
13. A nemzetközi szervezetek költségvetésének sajátos vonásai
14. Az Európai Unió költségvetésének sajátosságai. A közösségi költségvetés és a

tagállamok költségvetéseinek kapcsolata
Vizsgakövetelmény: beszámoló
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