
.3. Tantárgyi programok, tantárgyleírások 

 

tantárgy neve: Európai uniós és nemzetközi közpénzügyek - MSC törzs kreditszáma: 4 

tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 15X2 óra előadás 15X1 óra gyakorlat 

számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium 

tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. félév 

előtanulmányi feltételek: Nemzetgazdasági pénzügyek 

tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor 

informáló leírása 

A tantárgy főbb tartalmi elemei: A II. Világháborút követő közpénzügyi rendszerek 

fejlődéstörténete, főbb jellemzőik. Nemzetközi pénzügyi intézmények (IMF, WB, EBRD), 

kiemelten a működési hiányosságokra, és a globális egyensúlytalanságokra, államháztartási 

vonatkozásaikra. Magyarország és a nemzetközi pénzügyi intézmények közötti 

együttműködés költségvetési, jegybanki aspektusai, jogi kötelékei. Az Európai Unió 

pénzügypolitikájának alapelvei, fiskális és monetáris mechanizmusainak működése, 

leszabályozása. Az EU költségvetés készítésére vonatkozó szabályai, az eljárás menete. 

Konvergencia rendszerek. Integrációs politikák pénzügyi háttere. A közös költségvetés és a 

többéves keret kialakulása, főbb jellemzői, forrás- és kiadási szerkezete. A 2014-2020 

közötti pénzügyi keret struktúrája, annak magyar szempontjai. Az ECB monetáris politikája, 

és a nemzeti jegybankok kapcsolata (KBER). A világban meghatározó jegybankpolitikák 

(Fed, BoJ, BoC). Kereskedelmi bankok jogi szabályozásának uniós és egyesült államokbeli 

módja, eszközei, jellemzői. A pénzügyi fogyasztóvédelem nemzetközi és magyar 

vonatkozásai. Az EU, az euró övezet és a világgazdaság vezető országainak (USA, Kína) 

fiskális és jegybanki eszközökkel történő válságkezelése.  

 Kialakítandó kompetenciák leírása: A hallgatók ismerjék meg a főbb nemzetközi-, és az 

Európai Unió pénzügyi rendszereinek működését, amellyel államháztartási-költségvetési 

ismeretkörüket szélesítik. Szerezzenek átfogó, rendszertani tudást, hogy a nemzetközi 

pénzügyi folyamatok és a pénzügyi rendszer miként befolyásolják a gazdaságpolitika döntési 

mechanizmusait, milyen jogi szabályozás érvényesül, nemzeti és nemzetközi vetületben. A 

hallgatók a szemináriumi foglalkozásokon átbeszélik az előadások tartalmát, és a 

témakörökhöz kapcsolódó további, friss szakirodalmi hátteret tanulmányozzák. A tantárgy 

kollokviumi vizsgával zárul. A tanulási készségek szinten tartását évközi ZH számonkérés is 

biztosítja, amelynek sikeres teljesítése a vizsgára bocsátás feltétele.  

a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 

Kötelező irodalom: 

  Paul R. Krugman: - Maurice Obstfeld: Nemzetközi gazdaságtan (kijelölt 

fejezetek) Panem, Budapest, 872 oldal, ISBN 978 9635453399  

 Báger Gusztáv – Lentner Csaba – Novoszáth Péter: Európai Uniós és 

nemzetközi közpénzügyek, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, 

(előkészítés alatt) egyetemi jegyzet 
Ajánlott irodalom:  

 Lámfalussy Sándor: Pénzügyi válságok a fejlődő országokban. Akadémiai Kiadó, 

Budapekst, 2008, 222 oldal, ISBN 978 9630585859  



 Báger Gusztáv: Magyarország integrációja a nemzetközi pénzügyi 

intézményekbe, Akadémiai Kiadó, 2011, p. 320 ISBN 978 963 05 8991 8 

 H.-Dieter Wenzel – Thomas Geppert – Holger Kachlein – Jörg 

Lackenbauer: Pénzügypolitika az Európai Unióban (magyarra fordítva Dr. 

habil Balogh László és Prof. Dr. Meyer Dietmar közreműködésével), Public 

Economic Series Volume III, 2012, Bamerg Economic Research Group 

(Berg) p. 182 ISBN 978 3 931052 96 6 

 Lentner Csaba: Bankmenedzsment – Bankszabályozás – Pénzügyi Fogyasztóvédelem, 

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, 2013, p 526 ISBN 978 963 08 5591 4 

(kijelölt I., és II. fejezetek, nemzetközi pénzügyi témák) 

 Stiglitz, J. E. Viharos kilencvenes évek, Napvilág Kiadó, Budapest, 2005 

 Gyakorlati szemináriumokra kiadott tudományos dolgozatok, vonatkozó, 

tananyaghoz illeszkedő írásai. 
 

 

Tantárgyfelelős (név, beosztás, tud. fokozat): Prof. Dr. Lentner Csaba egyetemi tanár, 

tanszékvezető 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat):  

Prof. Dr. Lentner Csaba egyetemi tanár, Prof. Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár (ÁSZ), Dr. 

Novoszáth Péter CSC egyetemi adjunktus, Dr. Kolozsi Pál PhD (ÁSZ) óraadó, Dr. Kürthy 

Gábor PhD,  

 


