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A tanórák száma (előadás+gyakorlat) Szabadon választható tantárgy, őszi és tavaszi félévben kerül meghirdetésre

Az oktatás nyelve magyar

Előtanulmányi kötelezettségek nincs

Meghirdetési gyakorisága őszi félév és tavaszi félév

A tantárgy szakmai tartalma

A hallgatók ismereteket kapnak az államháztartást alakító gazdaságpolitikai

folyamatokról, rendszerekről, azok tudományos hátteréről, nemzetközi

viszonyairól. A tantárgy hozzájárul, hogy a hallgatók a közigazgatás értő és

cselekvő résztvevőivé váljanak

Kompetenciák leírása
A tantárgy lehallgatásával a hallgatók alapvető ismeretekre tesznek szert a regnáló

gazdaságpolitikai kurzusok tárgykörében. Megismerik a jelenlegi

gazdaságpolitikai döntések motivációit, eszközrendszereit, a nemzetközi

gazdaságba ágyazott magyar gazdaság pozícióit, mellyel a közigazgatás gazdasági

ismeretekkel is felvértezett cselekvő résztvevőivé válnak. A stúdium keretében

vendégelőadások is elhangzanak, a gazdasági kormányzást és államháztartási

ellenőrzést végző vezető szakemberek bevonásával, melyek során a hallgatók

autentikus szakemberektől, friss szakmai információkat nyernek.

1. A gazdaságpolitika fogalma, eszközrendszere. Fiskális, monetáris

mechanizmusok. A gazdaságpolitika, a közigazgatás és a közjó kapcsolata.

Gazdaságpolitika főbb teoretikusainak arcképcsarnoka: Adam Smith, Friedrich

List, J. M. Keynes, M. Friedman. Magyar klasszikusok gazdaságpolitikai

koncepciói: Széll Kálmán, Wekerle Sándor. A tervgazdasági rendszer

gazdaságpolitikájának főbb rendszertani jellemzői.

2. A neoliberális modell 2007-es válságához vezető folyamat. Az angolszász

jelzálogpiacok válságának és válságkezelésének bemutatása. Az Európai Unió

válsága és válságkezelése

3. A magyar piacgazdasági átmenet főbb jellemzői. Adózási mechanizmusok.

Fiskális kényszer. Monetáris intézményrendszer és gyakorlat. Bankrendszer és

szabályozása. Tőzsde. Tőkepiacok szabályozása. Állami tulajdon hasznosítása.

Privatizáció. Kis és középvállalkozásokat támogató gazdaságpolitikák. Széchenyi

Nemzeti Fejlesztési Terv. Adósságkataszter. Államadósság finanszírozás

módszereiA magyar operatív programok (Emberi Erőforrás Fejlesztési, Integrált

Közlekedésfejlesztési, Környezeti és Energiahatékonysági, Közigazgatás és

Közszolgáltatás Fejlesztési, Rászoruló Személyeket Támogató, Terület- és

Település Fejlesztési, Versenyképes Közép-Magyarország, Vidékfejlesztési) fő

jellemzői

4. A magyar unortodox gazdaságpolitika tudományos rendszertana,

eszközrendszere, céljai. Az állam gazdaságszervező, gazdaságbefolyásoló,

ellenőrző és szabályozó funkciói. Alaptörvény közpénzek, illetve helyi

önkormányzatok fejezeteinek gazdasági értelmezése. A sarkalatos gazdasági

törvények bemutatása, rendszertana.
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5. Regnáló kormányzati gazdaságpolitikák: Új Széchenyi Terv, Magyar 

Növekedési Terv, Széll Kálmán Terv 2.0 Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési 

Program gazdaságpolitikai aspektusai. Aktuális költségvetési és zárszámadási 

törvények áttekintése a makrogazdasági pálya szempontjából

6. Aktuális gazdaságpolitikai pozíciók: államadósság, államadósság kezelés

módszertana, céljai, eszközrendszere. Fiskális politika. Adótörvények gazdasági és

társadalmi hatásainak áttekintése. A változó pozíciójú világgazdasági régiók és a

magyar gazdaságpolitika kapcsolata.

7.  Összefoglalás, záró előadás 

Az aláírás megadásának feltételei   Rendszeres óralátogatás, A foglalkozásokon aktív részvétel 

Az értékelés módszere, 

vizsgakövetelmények
Szóbeli kollokviumi vizsga, amely egy oktatóval egyeztetett témájú, írásbeli házi

dolgozat vizsga előtti benyújtásával veszi kezdetét. A kollokviumi jegy a házi

dolgozat és a kihúzott tételre adott válasz együttes értékeléséből számítódik

Kötelező irodalom:

Lentner Csaba: Rendszerváltás és Pénzügypolitika, Akadémiai Kiadó 2006 (újra

kiadva bővített tartalommal 2016)

Ajánlott irodalom:

Matolcsy György: Egyensúly és növekedés, Kairosz Kiadó, 2015 (kijelölt

fejezetek) 

Pénzügyi Szemle, Közgazdasági Szemle, Polgári Szemle, Gazdasági Élet és

Társadalom tudományos folyóiratok, 

Az előadó által elérhetőséggel megjelölt kormányzati gazdaságpolitikai

programok, elemzések,

Gellén Márton – Hosszú Hortenzia: Államszerep válság idején. Magyary Zoltán

emlékkötet. Complex Kiadó, 2010

Lentner Csaba (szerk.): Pénzügypolitikai stratégiák a XXI. század elején,

Akadémiai Kiadó 2007

Lentner Csaba (szerk.): Bankmenedzsment – Bankszabályozás és

fogyasztóvédelem. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, 2012. Megjelenés

alatt, kijelölt fejezetek 

Az oktató(k) elérhetősége lentner.csaba@uni-nke.hu
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