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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 eszközei,
módjai hazai és nemzetközi vetületben.

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
előadásokhoz kapcsolódó szemináriumi foglalkozásokon dolgozzák fel az
egyes témákhoz kapcsolódó kijelölt szakirodalmat, a szakhatóságok főbb
módszertani útmutatóit, közleményeit. Legyenek képesek az államháztartás
központi és helyi rendszerében a szabályozási, gazdálkodási és ellenőrzési
tevékenység átlátására, később ezeken a területeken teljes értékű munka
végzésére.
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 államháztás központi alrendszere, mechanizmus rendszere

Tantárgyi tematika heti bontásban

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)
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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
14)Regnáló gazdaságpolitikai programok, és távlatok
15) Összefoglalás. Előadás keretében a pót ZH megírása

Az aláírás megadásának feltételei

Az értékelés módszere,
vizsgakövetelmények
A vizsga módja

Szakirodalom

Az oktató(k) elérhetősége

A hallgatók a félév során két zárthelyi dolgozatot írnak gyakorlati
foglalkozáson, október és november utolsó hetében, amelyek legalább
elégséges teljesítése, továbbá a gyakorlatvezető által kiadott témakörből, és
feltételekkel elkészítendő beadandó házi dolgozat elfogadható szintje adja a
vizsgára bocsátás feltételét. Az utolsó 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 igazolatlan
hiányzása előadásonként és gyakorlatonként a három-három alkalmat túllépi
vizsgára nem bocsáthatók.
Kollokviumi vizsga, ötfokozatú, TSZV szerint.
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