NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Államtudományi és Közigazgatási Kar

1. számú példány

TANTÁRGYI PROGRAM
1.

A tantárgy kódja: KPÜ2B01

2.

A tantárgy megnevezése (magyarul): Közpénzügyek és Államháztartástan

3.

A tantárgy megnevezése (angolul): Public Finances

4.

A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): A Nemzeti Közszolgálati
Egyem NETK /NIGBA, NBVP/, KVI alapképzési szakon nappali és levelező munkarendben

5.

A tanórák száma (előadás+szeminárium+gyakorlat)
5.1. összes óraszám: 30
5.1.1. Nappali munkarend: 30 óra előadás
5.1.2. Levelező munkarend: 10 óra előadás
5.2. heti óraszám nappali munkarend: 2

6.

Kreditérték: 2 kredit

7.

A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:
egyetemi rend szerint

8.

Az oktatás nyelve: magyar

9.

Előtanulmányi kötelezettségek: előtanulmányi kötelezettség nincs

10.

A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: NKE Államtudományi és
Közigazgatási Kar, Közpénzügyi és Államháztartási Intézet

11.

A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Prof. Dr. Lentner Csaba egyetemi tanár, intézetvezető

12.

A tantárgy oktatói: Prof. Dr. Lentner Csaba egyetemi tanár, Dr. Maiyalehné Dr.
Gregóczki Etelka PhD egyetemi docens, Dr. Novoszáth Péter CSC egyetemi docens, Dr.
Kolozsi Pál Péter PHD egyetemi docens, Dr. Parragh Bianka PHD adjunktus, Dr. Tebeli
Izabella tanársegéd, Dr. Tóth Gergely PHD főiskolai docens

13.

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy bemutatja a közpénzügyek és államháztartástan
tudományos rendszertanát, magyar és nemzetközi fejlődéstörténetét. Feldolgozásra kerül
az Alaptörvény Közpénzek fejezete, és a hozzá kapcsolódó sarkalatos törvények, továbbá a hallgatók megismerhetik az államháztartás alrendszereit, felépítését, működését,
főbb szabályozási elemeit, fiskális, monetáris mechanizmusok, intézmények rendszerét.
Bepillantanak a költségvetés és zárszámadás tervezésébe, végrehajtásába és makrogazdasági pályájába, továbbá az aktív állam gazdaságszervező, gazdaságbefolyásoló, ellenőrző és szabályozó funkcióiba. A hallgatók megismerik az államháztartási stabilizáció
eszközeit, módjait, hazai és nemzetközi vetületben. A stúdium keretei között a hallgatók
megismerik az államháztartás központi és lokális alrendszereit, gazdálkodásuk főbb jellemzőit.

14.

A tantárgy tananyagának leírása: (tematika)
1) A közpénzügyek és államháztartástan tudományos rendszertana
2) Az államháztartás közgazdasági szerepe és jelentősége
3) A magyar államháztartás hatályos rendszere, funkciói
4) Az államháztartási gazdálkodás főbb jellemzői, követelményei
5) Az államháztartás központi alrendszere, mechanizmus rendszere. 1. ZH
megírása
6) Az államháztartás önkormányzati alrendszere, gazdálkodása
7) Fiskális mechanizmusok, és az adórendszer főbb jellemzői, adóhatóság
szervezete
8) Magyar Nemzeti Bank monetáris politikája
9) Jegybanki mechanizmusok a nemzetközi térben (ECB, Fed, BoJ)
10) A költségvetés technikai finanszírozása és az államadósság kezelése
11) A költségvetési szervek gazdálkodásának főbb szabályai, követelményei
12) Az eredményszemléletű államháztartási számvitel főbb szabályai
13) Az államháztartás ellenőrzése, az ÁSZ, a kormányzati és a belső ellenőrzés főbb követelményei, szabályai, módszertana 2. ZH megírása
14)Regnáló gazdaságpolitikai programok, és távlatok
15) Összefoglalás. Előadás keretében a pót ZH megírása

15.

Kompetenciák leírása: A hallgatók ismerjék meg a közpénzügyi rendszer tudományos
rendszertanát, gyakorlati összefüggéseit. Kapjanak ismerteket a közpénzügyi rendszer
Alaptörvény és sarkalatos törvények által behatárolt működéséről. Az oktató által irányított formában, módszertani segítséggel, dolgozzák fel az egyes témákhoz kapcsolódó kijelölt szakirodalmat, a szakhatóságok főbb módszertani útmutatóit, közleményeit, amelyből
beadandó házi dolgozat készítésére legyenek képesek, önálló kutató-szakmai munkájuk
alapjai fejlődjenek. Váljanak alkalmassá az államháztartás központi és helyi rendszerében
a szabályozási, gazdálkodási és ellenőrzési tevékenység átlátására, később ezeken a területeken teljes értékű munka végzésére. Kiemelt oktatás cél, hogy a hallgatók az újjászervezett Magyar Állam működésének közpénzügyi-államháztartási rendszerét megismerjék,
alapvető nemzetközi közpénzügyi folyamatokkal is tisztában legyenek. A foglalkozások, a
beadandó házi dolgozat elkészítése együttesen szolgálják e célokat.

16.

Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei:
16.1. A tantárgy elfogadásához a tanórák legalább 70 %-án jelen kell lennie a hallgatónak. A távollétet a hiányzást követő első foglalkozáson kell igazolnia. A hallgató
köteles az előadás anyagát beszerezni, abból önállóan felkészülni. A félévi aláírásnak első feltétele a foglalkozások minimum 70 százalékának látogatása.
16.2. A hallgatók a félév során két zárthelyi dolgozatot írnak, az 5. és 13. oktatási héten,
amelyek legalább elégséges teljesítése, továbbá a gyakorlatvezető által kiadott témakörből, és feltételekkel elkészítendő beadandó házi dolgozat elfogadható szintje
adja a vizsgára bocsátás feltételét, lásd a 16.3. pontot is. Az utolsó évfolyam előadáson pót ZH megírására van lehetőség, mindkét számonkérési részből. A jó és jeles érdemjegyű dolgozatok (külön-külön), illetve ugyanezen a szinten értékelt házi
dolgozat jegymegajánlásra ad lehetőséget.
16.3. Az utolsó előtti órára egy az előadó által kijelölt témakörből, és módszertani segítséggel elkészített házi dolgozat benyújtása, annak oktató általi elfogadása. A félév
aláírása tekintetében a 16.1. – 16.3. feltételek együttesen érvényesítendők.

16.4. A levelező tagozatos hallgatók egy zárthelyi dolgozatot írnak. A többi feltétel, követelmény változatlan.
17. Az értékelés módszere: kollokviumi vizsga – ötfokozatú érdemjegy skála szerint
18. Vizsgakövetelmények: kollokviumi vizsga, amely írásban/szóban történik.
A tanszék tételsort bocsát ki. A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak, az alább felsorolt
kötelező és ajánlott irodalmak anyagai képezik.
19. Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:
Lentner Csaba: Közpénzügyek és Államháztartástan, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, 2013 p. 350, ISBN 978 615 5344 38 1
Lentner Csaba (szerk.): Bankmenedzsment – Bankszabályozás – Pénzügyi fogyasztóvédelem c. könyv (ajánlott irodalom, kijelölt fejezetek), Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, 2013 p. 526, ISBN 978 963 08 5591 (előadó által kijelölt részek, nemzetközi közpénzügyi ismeretek elmélyítéséhez)
Novoszáth Péter: A Társadalombiztosítás Pénzügyei, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, 2014, p.244, ISBN 9786155344619 (kijelölt fejezetek)
Ajánlott irodalom:
Matolcsy György: Egyensúly és Növekedés, Kairosz Kiadó, 2015. p. 644., 9789636627348
(kijelölt fejezetek)
Budapest, 2016. augusztus 24.
Prof. Dr. Lentner Csaba
egyetemi tanár, intézetvezető
tantárgyfelelős sk.

