
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Államtudományi és Közigazgatási Kar 
Közpénzügyi és Államháztartási Intézet 

 

  

1. A tantárgy kódja: KCN2M12 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Pénzügyi Kormányzástan /nappali tagozaton/ 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Financial Governance  

4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): Közigazgatási MA 

5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. összes óraszám: 45 óra 

5.2. heti óraszám: 2+1 (előadás+gyakorlat)  

6. Kreditérték: 4 

7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 

Szakmai differenciált törzsanyag, vezetői szakirányon, tavaszi félévben kerül meghirdetésre 

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: nincs 

10. A tantárgyfelelős kar/intézet neve:  

Államtudományi és Közigazgatási Kar, Közpénzügyi és Államháztartási Intézet 

11. A tantárgyfelelő oktató neve, beosztása: Prof. Dr. Lentner Csaba egyetemi tanár 

12. A tantárgy oktatói: Dr. Matolcsy György MNB elnök, Prof. Dr. Lentner Csaba egyetemi tanár, Dr. 
Parragh Bianka PhD egyetemi adjunktus, Dr. Tóth Gergely PhD, MNB munkatársai  

13. A tantárgy szakmai tartalma: A hallgatók ismereteket kapnak a 2008/2009-es gazdasági válság 
kialakulásának okairól, következményeiről és a monetáris-, fiskális hatóságok válaszlépéseiről mind 
hazai, mind nemzetközi kontextusban, az állampénzügyi rendszerek irányításának hazai és nem-
zetközi módszertanáról. Az előadások és a hozzájuk szorosan kapcsolódó szemináriumok, (elméleti 
és gyakorlati vonatkozásban) hozzájárulnak a gazdasági események magyarázatául szolgáló elmé-
letek és összefüggések megértéséhez, továbbá új kutatási eredmények megismeréséhez. A tan-
tárgy ismeretanyaga tudományos rendszerezettségben mutatja be a pénzügyi-gazdasági válság 
közgazdasági gondolkodásra gyakorolt hatását. A tantárgy hozzájárul, hogy a hallgatók a közigaz-
gatás értő és cselekvő résztvevőivé váljanak, a közigazgatási térben vezetői feladatok ellátásához 
szükséges pénzügyi irányítási ismeretekekre tegyenek szert.  

14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 

14.1. Nyitó/bevezető előadás – Nem hagyományos válaszok, nem hagyományos kihívások. A 
2008-2009-es válság korképe. 

14.2. Modern pénzelmélet fejlődése a kezdetektől napjainkig   

14.3. Útban a válság felé – a világgazdaság helyzete a „great moderation” időszakában 

14.4. A magyar gazdaság helyzete a válság előtt 

14.5. A globális válság rövid és hosszabb távú következményei, a világgazdaság átrendeződése 

14.6. Hazai növekedési helyzet a válságot megelőzően 

14.7. Külső egyensúlytalanság és a hazai alkalmazkodás 



14.8. Fiskális politika és adósságkezelés Magyarországon a pénzügyi válság előtt és a válság so-
rán 

14.9. Költségvetési fordulat és adósságkezelés a válság után 

14.10. Monetáris transzmissziós mechanizmus és annak változásai 

14.11. Inflációs célkövetés a pénzügyi válság tapasztalatainak tükrében 

14.12. Hagyományos és nem hagyományos eszközök a magyar monetáris politikában 

14.13. A válság lenyomata a pénzpiaci folyamatokban 

14.14. Pénzügyi közvetítőrendszer helyzetének változása – hazai és nemzetközi tapasztalatok 

14.15. Válságkezelés az Európai Gazdasági és Monetáris Unióban 

15. Kompetenciák leírása:  

A tantárgy lehallgatásával a hallgatók alapvető állampénzügyi ismeretekre tesznek szert a Pénzügyi 
Kormányzástan kurzus tárgykörében. Megismerik a 2008-2009-es világgazdasági válság okait és 
következményeit, valamint a lehetséges megoldások körét, mellyel a közigazgatás gazdasági-
pénzügyi ismeretekkel is felvértezett cselekvő résztvevőivé válnak. A stúdium keretében vendég-
előadások is elhangzanak MNB vezető szakemberek bevonásával, melyek során a hallgatók auten-
tikus szakemberektől, friss szakmai információkat nyernek. 

16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: 

16.1. Rendszeres óralátogatás (előadásokon is katalógus, névsorellenőrzés) 

16.2. A foglalkozásokon aktív részvétel 

17. Az értékelés módszere:  

30 %-ban évközi és 70 %-ban év végi teljesítményértékelés alapján.  

Az évközi feladat (szemináriumok alkalmával kiadott feladatok) megoldásával szerezhető pontszám 
51%-ának elérése szükséges. 

Amennyiben a hallgató igazolatlan hiányzásai meghaladják a tárgy félévi összes óraszámának 30 
%-át, a hallgató aláírást, illetve év végi jegyet nem kaphat. 

Az év végi érdemjegyhez további 70 pont szerezhető (összesen 100 pont) az év végi írásbeli vizs-
gán, mely sikerességéhez minimum 36 pont elérése szükséges a 70 pontból.  

51 ponttól elégséges 

63 ponttól közepes 

71 ponttól jó 

86 ponttól jeles 

18. Vizsgakövetelmények: évközi feladat megoldás és vizsga 

19. Irodalomjegyzék: 

19.1. Kötelező irodalom:  

Dr. Matolcsy György: Egyensúly és növekedés, Kairosz Kiadó, 2015 (térítésmentesen kapják a 
hallgatók)  

Magyar Nemzeti Bank oktatási csomagja a Pénzügyi Kormányzástan c. kurzushoz, 2016 (térí-
tésmentesen kapják a hallgatók)  

Megújult a Magyar Nemzeti Bank 2013-2015 – MNB Kiadvány 



Szemináriumok prezentációs anyagi és az előadók/szemináriumvezetők által megjelölt szak-
mai cikkek  

19.2. Ajánlott irodalom:  

Lentner Csaba: Pénzügyi és Költségvetési Igazgatás, Kormánytisztviselői szakvizsga tan-
anyag, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, VTKI, 2015 

http://vtki.uni-nke.hu/uploads/media_items/penzugyi-es-koltsegvetesi-igazgatas-tananyag-
2015.original.pdf 

Pénzügyi Szemle, Hitelintézeti Szemle, Közgazdasági Szemle, Polgári Szemle tudományos fo-
lyóiratok 

Az előadó által elérhetőséggel megjelölt kormányzati gazdaságpolitikai programok, elemzések 

19.3. Egyéb információk: 

 

Budapest,2015. január 28.                              

 

                                                                   Prof. Dr. Lentner Csaba egyetemi tanár, tantárgyfelelős 

http://vtki.uni-nke.hu/uploads/media_items/penzugyi-es-koltsegvetesi-igazgatas-tananyag-2015.original.pdf
http://vtki.uni-nke.hu/uploads/media_items/penzugyi-es-koltsegvetesi-igazgatas-tananyag-2015.original.pdf

