
Államháztartástan I. 
 
 
A tantárgy kódja: 5PU07NKO01B 
A tantárgy megnevezése (magyarul): Államháztartástan I. 
A tantárgy neve (angolul): Public finance I. 
A tanóra száma (elmélet+gyakorlat): 2 + 2 
Kreditérték: 4 
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 3. félév / őszi félév 
Az oktatás nyelve: magyar 
Előtanulmányi kötelezettségek: Közgazdaságtan I–II. 
A tantárgy típusa: kötelező 
A tantárgyfelelős tanszék/intézet neve: Civilisztikai és Nemzetgazdasági Intézet 
A tantárgyfelelős neve: Dr. Maiyalehné dr. Gregóczki Etelka 
 
A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a 
pénzügyi jog általános és különös részét, a pénzügyi igazgatás szervezeti rendjét és 
működésére vonatkozó főbb jogszabályokat, valamint a kialakult gyakorlatot. 
 
Évközi tanulmányi követelmények: A tananyag folyamatos feldolgozása az 
előadások és a szemináriumok tematikájának megfelelően. 
 
Vizsgakövetelmény: vizsgajegy 
 
Az értékelés módszere: Az írásbeli feladatsor 50% feletti teljesítése szükséges a 
tantárgy teljesítéséhez. 
 
Irodalomjegyzék: 

– dr. Simon István: Pénzügyi jog. Osiris. 
– dr. Simon István: Adójog. Osiris. 

 
A tantárgy oktatói 

Dr. Maiyalehné dr. Gregóczki Etelka, Gulyás Ábel 
 

A tantárgy tananyagának leírása: 
Közpénzügyek tudományos rendszertana, célja, eszközrendszere a magyar 

nemzetgazdaság történetébe ágyazva.  
Az Alaptörvény Közpénzek fejezetének gazdasági magyarázata, összefüggései. 
A Közpénzek Fejezetet alátámasztó sarkalatos törvények, azok főbb gazdasági 

tartalma, érvényesülése. 
Az államháztartás felépítése. Alrendszerek tartalma, felépítése, főbb jellemzőik, 

szabályozásuk. Államháztartási törvény.  
A költségvetés és zárszámadás. Törvényi szabályozásuk. A makrogazdasági pálya 

értékelése, hatása a költségvetésre és zárszámadásra. 
Az államháztartás működésének fiskális és monetáris aspektusai. Fiskális 

kényszer. Monetáris mechanizmusok. Jegybank. Jegybanki függetlenség 
kérdése. 1. zárthelyi dolgozat megírása (30 perces időkeretben). 

Az adórendszer felépítése, jogszabályi háttere. Adózás rendjéről szóló törvény 
főbb szabályai. Adónem törvények. Helyi adózás szabályozása. 



Önkormányzati államháztartási alrendszer főbb jellemzői. A költségvetés 
tervezése, végrehajtása. Önkormányzatok vagyongazdálkodása.  

A társadalombiztosítási államháztartási alrendszer főbb jellemzői. Az állam 
szociális és jóléti funkcióinak érvényesülése az új, centralizált TB rendszerben. 
Zárthelyi dolgozat megírása. 

Az állam aktív gazdaságszervező, gazdaságbefolyásoló, ellenőrző és szabályozó 
funkciói. Az unortodox magyar gazdaságpolitika lényege. 

Regnáló kormányzati gazdaságpolitikai, államigazgatási, és társadalmi jóléti 
programok. 

A költségvetés finanszírozásának, államadósság kezelés főbb jellemzői. 
Az Állam ellenőrző funkciói, feladatai. Az államháztartás ellenőrzési rendszere. Az 

Állami Számvevőszékről szóló sarkalatos törvény lényege, főbb szabályozási 
területei. 2. zárthelyi dolgozat megírása 30 perces időkeretben.  

Nemzetközi kitekintés. Az Európai Unió, és más fejlett piacgazdaságok 
közpénzügyi, államháztartási rendszereinek megújulása, azok iránya, 
szükségessége. 

Összefoglalás. A kollokviumi vizsgakérdések kiadása. A házi dolgozatok leadása 
az előadónak. A félév igazolása.  

 


