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A tantárgy elnevezése
(magyar nyelven)
A tantárgy elnevezése (angol
nyelven)
A tantárgy Neptun-kódja
A tantárgy kreditértéke
A szakok (szakirányok), ahol
oktatják
A tantárgy meghirdetésének
gyakorisága/a tantervben
történő félévi elhelyezkedése
Az oktatásért felelős oktatási
szervezeti egység
A tantárgyfelelős oktató
A tantárgy óraszáma, a
foglalkozás típusa

10. A tantárgy szakmai tartalma
(magyar nyelven)

11. A tantárgy szakmai tartalma
(angol nyelven)

12. Az elérendő kompetenciák
(magyar nyelven)
13. Az elérendő kompetenciák
(angol nyelven)
14. Előtanulmányi (előzetes)
követelmények
15. A tantárgy tematikája

Közpénzügyek és államháztartás
Public finance
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Közgazdálkodás és közpolitika
1.félév
Államháztartástani és Pénzügyi Jogi Intézet
Dr. habil. Nyikos Györgyi, egyetemi docens
nappali: 30+15 az adott félévben, levelező: 15 óra/félév
A nemzetgazdaság működésének költségvetési,
államháztartási ismeretei. A központi költségvetés,
területi központi költségvetési szervek, lokális
államháztartási alrendszer, és a költségvetési rend
szerint működő intézmények, közüzemi vállalatok
gazdálkodásának főbb szabályai. A költségvetés
tervezésének, végrehajtásának, és ellenőrzésének
szempontjai, módszerei. Az államháztartás közpénzügyi
menedzsmentjében a kincstár és a költségvetési tanács
szerepe. A nemzeti és az EU költségvetésének
kapcsolódásai.
Knowledge on the public financing and budgetary
mechanisms of states. Rules of the management of
public enterprises and institutions, which function
according to central or local budgetary regulations.
Methods for the planning, implementation and control of
budgetary mechanisms. Role of Treasury and Budgetary
Council in managing public finance. Connection points
between the budget of the EU and that of its member
states.
A közpénzügyek rendszerének és fenntartható
működésének feltételei. Az államháztartás struktúrája és
gazdasági információs rendszere. Képesek a megszerzett
tudás (elvek, módszerek) gyakorlati alkalmazására.
Conditions for the sustainable operation of the system of
public finance. The structure and economic information
systems of public finance. Ability to put the acquired
knowledge (principles, methods) into practice.
1. A nemzetgazdaság működésének költségvetési,
államháztartási ismeretei.
2. A központi költségvetés, területi központi
költségvetési szervek, lokális államháztartási
alrendszer, és a költségvetési rend szerint
működő intézmények, közüzemi vállalatok
gazdálkodásának főbb szabályai.

16. A foglalkozásokon való
részvétel követelményei
17. A félévközi feladatok, az
ismeretek ellenőrzésének
rendje
18. Az aláírás és a kreditek
megszerzésének pontos
feltételei
19. A kötelező és ajánlott
irodalom jegyzéke (magyar
nyelven)

3. A költségvetés tervezésének, végrehajtásának,
és ellenőrzésének szempontjai, módszerei.
4. Az államháztartás közpénzügyi
menedzsmentjében a kincstár és a költségvetési
tanács szerepe.
5. A nemzeti és az EU költségvetésének
kapcsolódásai.
TVSZ szerint
kollokvium
Aláírás feltétele: TVSZ szerint
Vizsga: írásbeli kollokvium.
Kötelező:
Csányi Réka–Kézdi Árpád- Kokas Barbara–Nyikos
Györgyi: Államháztartástan, Budapest, Dialóg- Campus
Kiadó 2018. (kiadás folyamatban)
Ajánlott:
1. Nyikos Györgyi Schuldenregeln als goldener
Weg zur Haushaltskonsolidierung in der EU?:
Fiskalregeln als Instrumente für einen
nachhaltigen Haushalt in Ungarn In: Eckardt
Martina , Pállinger Zoltán Tibor (szerk.) BadenBaden: Nomos, 2013. pp. 141-156. (Andrassy
Studien zur Europaforschung; 4.) (ISBN:978-

3-8487-0072-1)
2. Stiglitz, J. E. (2000): A kormányzati szektor
gazdaságtana, KJK-Kerszöv, Budapest, ISBN:
963-224-560-1
20. A kötelező és ajánlott
irodalom jegyzéke (angol
nyelven)

Compulsory:
Csányi Réka–Kézdi Árpád- Kokas Barbara–Nyikos
Györgyi: Államháztartástan, Budapest, Dialóg- Campus
Kiadó 2018. (kiadás folyamatban)
Recommended:
1. Nyikos Györgyi Schuldenregeln als goldener
Weg zur Haushaltskonsolidierung in der EU?:
Fiskalregeln als Instrumente für einen
nachhaltigen Haushalt in Ungarn In: Eckardt
Martina , Pállinger Zoltán Tibor (szerk.) BadenBaden: Nomos, 2013. pp. 141-156. (Andrassy
Studien zur Europaforschung; 4.) (ISBN:978-

3-8487-0072-1)
2. Stiglitz, J. E. (2000): A kormányzati szektor
gazdaságtana, KJK-Kerszöv, Budapest, ISBN:
963-224-560-1

