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Közgazdaságtan I.

Meghirdetési gyakorisága

tavaszi

Ajánlott félév

2. félév
A tananyag a középpontba a magyar hatályos pénzügyi, gazdasági
szabályozást állítja, a hallgatók betekintést kapnak a nemzetközi jogfejlődés
tendenciáiba.
A tantárgy rendeltetése a hallgatók alapozó pénzügyi jogi ismeretekkel történő
ellátása.
A hallgató megismerkedik az államháztartáshoz kacsolódó jogi fogalmakkal és
az azt felépítő intézményrendszerrel.
A hallgató részletes ismereteket szerez az adózás eljárási szabályairól és
betekintést nyer az Art. rendelkezéseibe.

Tantárgyfelelős neve

A tantárgy szakmai tartalma

Kompetenciák leírása

1) Pénzügyi jog általános rész, alapfogalmak, pénzügyi jogtudomány
2) Államháztartási jog, államháztartás szerkezete, jogi szabályozása
3) Közbevételek rendszere,adójogi alapok
4)Adózásrendje ,
5)Anyagi adójogszabályok, SZJA
6)Társaságokat terhelő adók
Tantárgyi tematika heti bontásban

7) Fogyasztáshoz kapcsolódó adók ÁFA,
8) Illetékjog, Vámjogi szabályozás
9) Önkormányzati pénzügyek, költségvetés készítés és végrehajtás szabályai
10) Helyi adók és települési adók
11)A pénzintézeti rendszer felépítése, bankjogi alapok
12) Jegybanki szabályozás, MNB alapvető feladatai
13) A pénzügyi piac szabályozása és felügyelete Magyarországon
14)A pénzügyi piac szabályozása és felügyelete nemzetközi kitekintés
15) Összefoglaló előadás
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