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A tantárgy kódja: 5PU07NKO100M
A tantárgy megnevezése (magyarul): EU Közpénzügyek (ENK)
A tantárgy neve (angolul): European Financial Law
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb):  2 + 0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:  3. félév
Az oktatás nyelve:  magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:  nincs
A tantárgy típusa:  szakmai törzsanyag / kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Pénzügyi jogi Tanszék
A tantárgyfelelős neve:  

  

A tantárgy szakmai tartalma:  A tantárgy tartalmi célkitűzése, hogy ismereteket nyújtson a
pénzügyi piacok jogi szabályozásáról, a monetáris irányítás célrendszeréről. Kitekintést enged a
nemzetközi és európai jogharmonizáció pénzügyi vonatkozású területeire. A közös költségvetés
kiemelt fontosságú az EU történetében. A közös költségvetés, a közös politikák kérdéseinek
megismerése. Röviden áttekinti a tárgy a nemzetközi adójog kérdéseit, így a közösségi adójogot, az
adóharmonizációs lépéseket.

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény:  alapvizsga

Az értékelés módszere: 

Tananyag leírása: 
a. A pénzügyi piacok joga: A pénzügyi piacok szabályozásának oka és módszerei. A magyar pénzügyi
piac intézményrendszere és a tevékenységtípusok.A pénzintézeti rendszerek kialakulása. A Központi
Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank. A Magyar Nemzeti Bank. A hitelintézeti
törvény. Felügyelet és betétbiztosítás. Információszabályozás.
b. Nemzetközi és európai jogharmonizáció: A közösségi jog ellenőrzése és végrehajtása.
c. Nemzetközi pénzügyi jog: Nemzetközi költségvetési jog. Nemzetközi pénzrendszer és fizetések
joga. A nemzetközi pénzügyi rendszer működési és intézményi keretei.
d. Nemzetközi adójog: Európai Közösség adójoga. Közvetett adók. Közösségi adók harmonizációja.
e. Az EU pénzügyi rendszere: A nemzetközi és az európai valutáris rendszer fejlődésének története a
második világháború utáni időszakig. Az Európai Közösség pénzügyi rendszerének fejlődése, a
pénzügy-politikai koor-dináció főbb szakaszai. A valutáris integráció szakasza: a Delors-tervtől a
Maastrichti Szerződésig. Az európai pénzügyi piacok integrációja. Az EMU alappillérei – közös
jegybank, közös valuta. A közös valuta bevezetésének kérdései.
f. Az Európai Unió Közös költségvetése: A közös költségvetéshez vezető út állomásai. A költségvetési
hatáskörök megosztása a különböző kormányzati szintek között. A közös költségvetés sajátosságai,
szerkezete. A tagállamok hozzájárulásának aránytalanságai. A költségvetési eljárás. A
költségvetéssel kapcsolatban álló intézmények.

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

                                1 / 2

http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=22718&szvKod=AKPÜ
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Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

A tantárgy oktatói:
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