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A tantárgy szakmai tartalma

A központi költségvetés tervezésének és végrehajtásának elemzése, értékelése
nemzetközi standardok, magyar szabványok alapján. A költségvetés kiadásainak
és bevételeinek tervezése, az előirányzatok elemzése, értékelése, szabályszerűség,
megalapozottság, alátámasztottság és teljesíthetőség szempontjából. A
költségvetési közpénzfelhasználás minőségének elemzése teljesítményértékeléssel.
A zárszámadás és a költségvetési intézmények pénzügyeinek elemzése. Az elvi
szabályok gyakorlati alkalmazásának bemutatása.

Kompetenciák leírása

A hallgató alapfokon elsajátítja a költségvetési gazdálkodás elemzésének és
ellenőrzésének módszertani alapjait, a költségvetési véleményezés és a
zárszámadási ellenőrzés összefüggéseit. Képessé válik a költségvetési folyamatok
átlátására, értékelésére, a közpénzfelhasználás hatékonyságának, célszerűségének
mérésére. Megismeri a nemzetközi és a magyar standardokat, illetve konkrét
példákon keresztül megismerkedik az elméletek gyakorlati alkalmazásával a
költségvetés egészének, illetve egy-egy közpénzügyi részterület teljesítményének
értékelése révén.

Tantárgyi tematika heti bontásban

1) Alapfogalmak, alapösszefüggések (2)
3) A költségvetési tervezés makrogazdasági alapjai (1)
4) A költségvetési tervezés makrogazdasági alapjai (2)
5) A költségvetés bevételi előirányzatainak elemzése, értékelése
6) A költségvetés kiadási előirányzatainak elemzése, értékelése
7) A közpénzfelhasználás minőségének elemzése teljesítményértékelés révén
8) A költségvetési intézmények pénzügyeinek elemzése (1)
9) A költségvetési intézmények pénzügyeinek elemzése (2)
10) A költségvetés végrehajtása, a zárszámadás ellenőrzésének célja, fő kérdései
11) A költségvetés központi kezelésű bevételeinek és kiadásainak ellenőrzése
12) A fejezetek költségvetésének végrehajtása és a számszaki adatok
megbízhatóságának értékelése
13) Az Európai Unióval való elszámolások (1)
14) Az Európai Unióval való elszámolások (2)
15) A zárszámadási törvényjavaslat megbízhatóságának minősítése
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