
Nemzetgazdasági, európai uniós és nemzetközi közpénzügyek, NKE ÁKK Közpénzügyi és Államháztartási Intézet  
Kód: K_N_EA 

Tárgy neve: Nemzetközi és EU pénzügytani ismeretek BA szakmai törzstantárgy  
Vizsga típusa: Írásbeli és szóbeli 68 fő 
Előadások ütemezése: 
 
2016.09.06. 16:55 - 
18:30 

A 
304/AB Novoszáth Péter A világ átfogó pénzügyi rendszerei, és fejlődéstörténetük Bretton Woods után 

2016.09.13. 16:55 - 
18:30 

A 
304/AB Prof. Lentner Csaba Nemzetközi pénzügyi intézmények, IMF, WB, EBRD 

2016.09.20. 16:55 - 
18:30 

A 
304/AB  Sportnap - oktatásmentes nap 

2016.09.27. 16:55 - 
18:30 

A 
304/AB Parragh Bianka Az Európai Unió integrációja a nemzetközi pénzügyi rendszerhez,  

   és főbb pénzügyi hatóságai. Bankunió 
2016.10.04. 16:55 - 
18:30 

A 
304/AB Novoszáth Péter Az európai pénzügypolitika főbb jellemzői. 

2016.10.11. 16:55 - 
18:30 

A 
304/AB Prof. Lentner Csaba Az EU közös költségvetésének főbb jellemzői, kihívásai. 

2016.10.18. 16:55 - 
18:30 

A 
304/AB Parragh Bianka Az EU szakpolitikáinak pénzügyi vonatkozásai, költségvetési trendjei. A Brexit hatásai 

2016.10.25. 16:55 - 
18:30 

A 
304/AB Novoszáth Péter A költségvetési fegyelem szabályozása, biztosítása az EU-ban. 

2016.11.01. 16:55 - 
18:30 

A 
304/AB  Mindenszentek - oktatásmentes nap 

2016.11.08. 16:55 - 
18:30 

A 
304/AB Tóth Gergely Európai Központi Bank működési mechanizmusai, intézménye.  

    
2016.11.15. 16:55 - 
18:30 

A 
304/AB Tóth Gergely Az euró-övezet pénzügypolitikája, harmonizációja és mechanizmus rendszere.  

   Magyarország az euró-övezethez való csatlakozásának kérdései 



 
Szemináriumvezetők: 
 

1. Parragh Bianka, Tóth Gergely, Tebeli Izabella  
 
 
A tananyag szakmai tartalma: 
Közpénzügyek, államháztartástan, nemzetgazdaságtan tudományos rendszertana, összefüggései, hazai és nemzetközi vetületei. 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 rendszer EU integrációja.  Fenntartható 
költségvetés, az eladósodás elméleti és gyakorlati problematikája, uniós és nemzeti követelményei. A világ átfogó pénzügyi rendszerei, és 
fejlődéstörténetük Bretton Woods után. Nemzetközi pénzügyi intézmények, IMF, WB, EBRD. Az Európai Unió integrációja a nemzetközi pénz-
ügyi rendszerhez, és főbb pénzügyi hatóságai. Az európai pénzügypolitika főbb jellemzői. Az EU közös költségvetésének főbb jellemzői, 
kihívásai. Az EU szakpolitikáinak pénzügyi vonatkozásai, költségvetési trendjei. A költségvetési fegyelem szabályozása, biztosítása az EU-ban. 
Európai Központi Bank működési mechanizmusai, intézménye. Az euró-övezet pénzügypolitikája, harmonizációja és mechanizmus rendszere. 
Pénzügyi-tőkepiaci intézményekre vonatkozó szabályozás, ellenőrzés uniós, nemzetközi és nemzeti követelményei, gyakorlata Európában és az 
Egyesült Államokban. Nemzetközi pénzügyi intézmények, és az EU válságkezelő intézkedései, az új típusú pénzügypolitikák főbb jellemzői. A 
nemzetközi pénzügyi intézmények és az EU pénzügyi fegyelem biztosítására vonatkozói jogosítványai és gyakorlati megnyilvánulásai Vö. 
unorthodoxiák. Magyarország és a nemzetközi pénzügyi intézmények, EU pénzügyi hatóságok közötti kapcsolatelemzés. 
 

2016.11.22. 16:55 -18:30 
A 
304/AB Seregdi László Hitelintézetek szabályozása az Európai Unióban, pénzügyi felügyeletek 

   nemzetközi együttműködése 
2016.11.29. 16:55 - 
18:30  

A 
304/AB Novoszáth Péter Nemzetközi pénzügyi intézmények, és az EU válságkezelő intézkedései,   

   az új típusú pénzügypolitikák főbb jellemzői. 
2016.12.06. 16:55 - 
18:30 

A 
304/AB Gregóczky Etelka Magyar és EU adópolitika 

    
2016.12.13. 16:55 - 
18:30 

A 
304/AB Novoszáth Péter 

A nemzetközi pénzügyi intézmények és az EU pénzügyi fegyelem biztosítására 
vonatkozó 

    jogosítványai és gyakorlati megnyilvánulásai Vö. unorthodoxiák. 



Tantárgyi követelmények:  
A hallgatók a félév során kettő darab zárthelyi dolgozatot írnak gyakorlati foglalkozáson (levelező tagozaton 1 db-ot) amelyek legalább elégséges 
teljesítése, továbbá a gyakorlatvezető által kiadott témakörből, és feltételekkel elkészítendő beadandó házi dolgozat elfogadható szintje adja a 
vizsgára bocsátás feltételét.  
 
Kötelező irodalom: Lentner Csaba: Közpénzügyek és Államháztartástan, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, 2013 p. 350, ISBN 978 615 
5344 38, (kijelölt fejezetek) Lentner Csaba (szerk.): Közpénzügyek és Államháztartástan II. – Adózási pénzügytan és államháztartási 
gazdálkodás, NKE Szolgáltató Kft., ISBN 978 6155527 128, 857. oldal, 
 
A beadandó házi dolgozat témaköreit (10 db kérdés) az alábbi két könyvből kerül kiadásra: 
 
Lentner Csaba: Bankmenedzsment – Bankszabályozás – Pénzügyi Fogyasztóvédelem, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, 2013, p 526 
ISBN 978 963 08 5591 4 (kijelölt I., és II. fejezetek, nemzetközi pénzügyi témák), Lentner Csaba (szerk) Devizahitelezés Nagy Kézikönyve, 
NKTK, 2015, ISBN 978 6155344 626, 611 oldal (átfogó témájú nemzetközi pénzügyi tartalmú kijelölt fejezetek) 
 
A hallgatóknak módszertani ajánlást biztosítanak a gyakorlatvezetők! 
 
Azon hallgatók, akiknek igazolatlan hiányzása előadásonként és gyakorlatonként a három-három alkalmat túllépi vizsgára nem bocsáthatók. A 
félév lezárása és a vizsgáztatás csoportvezetői feladat.  
 
Szakirodalom: Lentner Csaba: Közpénzügyek és Államháztartástan, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, 2013 p. 350, ISBN 978 615 
5344 38, (kijelölt fejezetek) Lentner Csaba (szerk.): Közpénzügyek és Államháztartástan II. – Adózási pénzügytan és államháztartási 
gazdálkodás, NKE Szolgáltató Kft., ISBN 978 6155527 128, 857. oldal, 
A beadandó házi dolgozat témaköreit (10 db kérdés) az alábbi két könyvből kerül kiadásra: 
 
Kompetenciák leírása:  
A kurzus első időszakában– 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. További célkitűzések, hogy a hallgatók ismerjék meg a nemzetközi és az Európai Unió 



pénzügyi rendszereinek főbb jellemzőit, összefüggéseit. Mind hazai, mind külföldi munkavégzésükhöz álljanak rendelkezésükre azok az átfogó 
pénzügyi ismeretek, amelyek a hallgatókat a nemzetközi pénzügyek világában jártassá teszik, továbbá ismerjék meg Magyarország és a 
nemzetközi, különösen az Európai Unió pénzügyi hatóságaihoz történő kapcsolódás főbb jellemzőit. Az előadásokhoz kapcsolódó 
szemináriumokon a hallgatók az előadás témák átbeszélésén túl friss, folyamatosa megújuló tudományos szakirodalmat dolgoznak fel, amely 
munkaerő piaci integrációjukhoz friss tudást biztosít. A beadandó dolgozat a hallgatók kutatás módszertani ismereteinek és önálló 
munkavégzésének fejlesztését is szolgálja. A hallgatók a gyakorlati foglalkozásokon az előadások tartalmában elmélyülnek, kiselőadásokra kerül 
sor a témához kötődően. 
 
2016. szeptember 5. 
 
 
Prof. Dr. Lentner Csaba 
tantárgyfelelős  


