.3. Tantárgyi programok, tantárgyleírások
tantárgy neve: Nemzetgazdasági pénzügyek

MSC törzs

kreditszáma: 4

tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 15X2óra előadás + 15X1óra gyakorlat
számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium
tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. félév
előtanulmányi feltételek: tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor
informáló leírása

A tantárgy ismeretanyaga: Közpénzügyek, államháztartástan, nemzetgazdaságtan
tudományos rendszertana, összefüggéseik. Közpénzügyi értékelvek. Az állam szerepe,
funkciói, beavatkozási módja neoliberális és unorthodox modellekben. Közösségi döntések
sajátosságai, közjavak, kollektív javak. Az állam szociális és jóléti funkciói, finanszírozásuk.
A magyar közpénzügyi diszciplína fejlődéstörténete, nemzetközi klasszikusok.
Tervgazdaság, átmeneti piacgazdaság, neoliberális gazdaság közpénzügyi viszonyai. XXI.
századi állam aktív gazdaságszervező, ellenőrző és szabályozó funkciói magyar
vonatkozásban, nemzetközi összehasonlításban. A magyar közpénzügyi rendszer
információs alapjai, tervezési, zárszámadási folyamata, és ellenőrzésének hazai és
nemzetközi standardjai, jogi szabályozása. Alaptörvény, sarkalatos törvények közpénzügyi
vetületei. Magyar fiskális és monetáris mechanizmusok, politikák, kurzusok. Adópolitika,
adózás, főbb adójogszabályok, adózás rendjének áttekintése. Államadósság kezelés.
Államháztartási ellenőrzés, módszertana, jogi háttere. Lokális rendszerek pénzügyei.
Pénzügyi folyamatok adóhatósági ellenőrzése. Regnáló kormányprogramok. A magyar
közpénzügyi rendszer EU integrációja, annak fejlődéstörténete, főbb kihívásai, jogi
szabályozásának jellemzői. Fenntartható költségvetés, az eladósodás elméleti és gyakorlati
problematikája, uniós és nemzeti követelményei.

Kompetenciák leírása: A kurzus középpontjában – egy átfogó elméleti megalapozást
követően – Magyarország Alaptörvényének közpénzügyi fejezete áll. A közigazgatás
újjászervezésének időszakában fontos, hogy a hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteket
kapjanak az államháztartási gazdálkodás tárgyköréből, a közpénzügyi-költségvetési rendszer
működéséről, azokról az eszközökről, közpénzügyi elméletekről, átfogó programokról,
amelyek napjaink rendszerét jellemzik. Magyarország világban és az Európai Unióban
elfoglalt pénzügyi pozícióiról, annak minőségéről. Elérendő kompetencia: a közpénzügyi
rendszer értő és cselekvő résztvevőivé váljanak a hallgatók, ezen túl, képesek legyenek a
legkiválóbbak magasabb szintű tanulmányok (PhD) megalapozására. A hallgatók a
gyakorlati foglalkozásokon az előadások tartalmában elmélyülnek, kiselőadásokra kerül sor
a témához kapcsolódó tudományos cikkekből, ajánlott szakirodalomból. A tantárgy
abszolválása kollokviummal zárul.

a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező irodalom:



Sivák József – Vigvári András: Rendhagyó bevezetés a közpénzügyek
tanulmányozásába. CompLex Kiadó, p. 261, ISBN 2012 978 963 295 065 5



Lentner Csaba: Közpénzügyek és Államháztartástan I-II.
Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, 2013 p. 350, ISBN 978 615 5344
38 1 (II. előkészítés alatt)

Ajánlott irodalom:



Kornai János: A szocialista rendszer. Kalligram Kiadó, 2012 p.672 ISBN
978 80 8101 469 7



Lentner Csaba: Rendszerváltás és pénzügypolitika, Akadémiai Kiadó, 2006
p. 305, ISBN 963 05 8193 6



Általános Államháztartási Ismeretek, NKE Vezető és Továbbképző Intézet,
2013. hatályosította: Lentner Csaba
(hatályosított kormánytisztviselői szakvizsga tananyag), oktató által kijelölt
részek, elérhető az NKE honlapján, e-learning formában is



Pénzügyi és Költségvetési Igazgatás, NKE Vezető és Továbbképző Intézet,
2013. hatályosította: Dr. habil Szilovics Csaba
(hatályosított kormánytisztviselői szakvizsga tananyag), oktató által kijelölt
részek, elérhető az NKE honlapján, e-learning formában is



Jonathan Gruber: Public Finance and Public Policy, 2009 USA



tantárgyfelelős által az egyes témakörökhöz külön listában kijelölt
tudományos szakcikkek, szakhatósági közlemények, módszertani
útmutatók, amelyek szemináriumi keretek között kerülnek feldolgozásra,
illetve hallgatói kiselőadás formában előadásra, majd csoportos
konzultációra.

Tantárgyfelelős (név, beosztás, tud. fokozat): Prof. Dr. Lentner Csaba egyetemi tanár,
tanszékvezető
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat):
Prof. Dr. Lentner Csaba egyetemi tanár, Dr. Gregóczki Etelka PhD egyetemi docens, Dr.
Novoszáth Péter CSC egyetemi adjunktus, Dr. Török Tamás egyetemi adjunktus, Dr. Telebi
Izabella egyetemi adjunktus, Prof. Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár (ÁSZ) óraadó, Dr.
Kolozsi Pál PhD (ÁSZ) óraadó, Csizmadia Norbert gazdaságstratégiáért felelős ügyvezető
igazgató MNB

