KÖZPÉNZÜGYI JOG
A tantárgy kódja:
A tantárgy megnevezése (magyarul): Közpénzügyi jog
A tantárgy neve (angolul): Public Financial Law
A tanóra száma (elmélet+gyakorlat / levelező tagozatos óraszám): 2 + 0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága / a tantervben történő félévi
elhelyezkedése: 2. félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: szakmai törzsanyag / kötelező
A tantárgyfelelős tanszék/intézet neve: Civilisztikai és Nemzetgazdasági Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Lentner Csaba
A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy keretein belül a hallgató megismerkedik a
magyar pénzügyi politika azon fontos összetevőivel, melyek lényeges hatással
vannak az államháztartás jogának alakulására. Megismerik a költségvetési szervek
legfontosabb gazdálkodási sajátosságait. Bemutatásra kerülnek a adórendszer
elemei. Az előadók különös figyelemmel mutatják be a közbeszerzés hazai és uniós
szabályait, intézményrendszerét és a közbeszerzés szerepét az önkormányzatok
gyakorlatában.
A tantárgy tananyaga:
– A közpénzügyek és pénzügypolitika: A közszükségletek-közkiadások. A
pénzügyi jogtudomány és társtudományai. A pénzügyi politika és a jogpolitika.
Jogforrási rendszer. A pénzügyi jogi norma.
– Az államháztartás joga: Az államháztartás fogalma, alrendszerei. A költségvetés
bevételei, kiadásai, egyenlege. A költségvetési szervek legfontosabb
gazdálkodási sajátosságai.
– Közbevételek, adók, támogatások: Az adórendszer. Az adójog. Az adózás és az
adóeljárás. A fogyasztást terhelő adók. A jövedelemadók. A vagyonadók és a
helyi adók.
– Az államháztartás vagyona: A vagyongazdálkodás elmélete és gyakorlata.
– A közbeszerzés szerepe és jogi szabályozása: A közbeszerzési szabályozás
céljai, elvei.A közbeszerzések intézményrendszer. A közbeszerzési törvény.
– Az önkormányzatok pénzügyei, a helyi államháztartás joga: Az önkormányzatok
szerepe az országos közfeladatok megvalósításában. Az államháztartás helyi
szintje,
a
helyi
önkormányzat
költségvetése.
Az önkormányzatok
pénzgazdálkodása,
pénz-és tőkepiaci kapcsolatai. Az önkormányzati
gazdálkodás elemzésének eszközei.
– A társadalombiztosítás jogi szabályozása: Egészségbiztosítási Alap. Nyugdíjbiztosítási Alap.
– Ellenőrzés az államháztartásban, az önkormányzatok ellenőrzési rendszere: Az
ellenőrzési funkció tartalma. Az államháztartási ellenőrzési rendszer. Az
ellenőrzés folyamata. Az önkormányzati szektor ellenőrzési rendje, szabályai.
Vizsgakövetelmény: vizsga
A tantárgy oktatói
Dr. Lentner Csaba

