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A tantárgy kódja:  
A tantárgy megnevezése (magyarul): Az EU költségvetésének alapjai 
A tantárgy neve (angolul): Fundamentals of the EU-budget 
A tanóra száma nappali tagozaton (EA+SZ):  2+0   levelező tagozaton:  16+0 
Kreditérték: 3 
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/ a tantervben történő félévi 
elhelyezkedése: 3. félév 
Az oktatás nyelve: magyar 
Előtanulmányi kötelezettségek:   
A tantárgy típusa: szakmai törzsanyag 
A tantárgyfelelős tanszék/intézet neve: Civilisztikai és Nemzetgazdasági Intézet 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Maiyalehné Dr. Gregóczki Etelka 
A tantárgy oktatói: Dr. Maiyalehné Dr. Gregóczki Etelka, Dr. Nyikos Györgyi  
 
A tantárgy szakmai tartalma: A közös költségvetés mindig kiemelkedő 
jelentőséggel bírt az Európai Unió történetében. A körülötte kialakult viták hatással 
voltak a tagállamok viszonyára, valamilyen formában befolyásolták a közös 
intézmények súlyát, lehetőségeit, a közös politikák alakulását, hatékonyságát. A 
tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az Európai Közösség 
költségvetésével kapcsolatos alapfogalmakkal, a közös költségvetés szerkezetével, 
legfontosabb bevételi forrásaival, kiadásaival, a költségvetés-készítés folyamatával, 
eljárási kérdéseivel. A tantárgy oktatás során kiemelt hangsúllyal jelentkeznek az 
Európai Unió és a tagállamok - különös tekintettel hazánkra - költségvetéseinek 
kapcsolódási pontjai, valamint a bővítés hatása.  
A hallgatók képesek használni, értelmezni az Európai Unió költségvetésével 
kapcsolatos alapfogalmakat, átlátják a közös költségvetés szerkezetét, legfontosabb 
bevételi forrásait, kiadásait, fel tudják vázolni a költségvetés-készítés folyamatát, 
ismerik eljárási sajátosságait.. Be tudják mutatni a tagállamok költségvetései - 
különösen Magyarország költségvetése - és az EU költségvetésének fontosabb 
kapcsolódási pontjait, összefüggéseit. 
 
A tantárgy tananyagának leírása: *A költségvetés fogalma, célja. *Költségvetési 
politika. *A költségvetés-készítés folyamata *Az Európai Unió költségvetésének 
sajátosságai. *Az Európai Unió költségvetésének előzményei (történeti 
visszatekintés). *Költségvetési programcsomagok. *A közös költségvetés szerkezete, 
bevételi forrásai. *A közös költségvetés kiadásai. *Az EU költségvetésének 
előkészítése és elfogadása. *A közös költségvetés végrehajtása. *Költségvetési 
ellenőrzés az Európai Unióban, különös tekintettel az Európai Unió 
Számvevőszékének tevékenységére. *A bővítés hatása a közös költségvetésre 
(Agenda 2000). *Magyarország költségvetési kapcsolatai az Európai Unióval. 
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