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A tantárgy kódja

A tantárgy megnevezése (magyarul) Költségvetési folyamatok elemzése és ellenőrzése 

A tantárgy megnevezése (idegen nyelven) Audit and analysis of fiscal trends and processes

A tantárgyfelelős intézet neve Közpénzügyi és Államháztartási Intézet

Tantárgyfelelős neve Dr. Kolozsi Pál Péter PhD

Oktató(k) neve Dr. Kolozsi Pál Péter PhD, Dr. Simon József PhD 

Kreditérték 1 kredit

A tanórák száma (előadás+gyakorlat) Nappali: 0 ea + 2 gy; Levelező: 10 óra/félév

Az oktatás nyelve magyar

Előtanulmányi kötelezettségek Közpénzügyek és Államháztartástan I-II. 

Meghirdetési gyakorisága őszi félév 

A tantárgy szakmai tartalma A központi költségvetés tervezésének és végrehajtásának elemzése, értékelése 

nemzetközi standardok, magyar szabványok alapján.  A költségvetés kiadásainak 

és bevételeinek tervezése, az előirányzatok elemzése, értékelése, szabályszerűség, 

megalapozottság, alátámasztottság és teljesíthetőség szempontjából. A 

költségvetési közpénzfelhasználás minőségének elemzése teljesítményértékeléssel. 

A zárszámadás és a költségvetési intézmények pénzügyeinek elemzése. Az elvi 

szabályok gyakorlati alkalmazásának bemutatása.

Kompetenciák leírása A hallgató alapfokon elsajátítja a költségvetési gazdálkodás elemzésének és 

ellenőrzésének módszertani alapjait, a költségvetési véleményezés és a 

zárszámadási ellenőrzés összefüggéseit. Képessé válik a költségvetési folyamatok 

átlátására, értékelésére, a közpénzfelhasználás hatékonyságának, célszerűségének 

mérésére. Megismeri a nemzetközi és a magyar standardokat, illetve konkrét 

példákon keresztül megismerkedik az elméletek gyakorlati alkalmazásával a 

költségvetés egészének, illetve egy-egy közpénzügyi részterület teljesítményének 

értékelése révén.

1) Alapfogalmak, alapösszefüggések (2)

3) A költségvetési tervezés makrogazdasági alapjai (1)

4) A költségvetési tervezés makrogazdasági alapjai (2)

5) A költségvetés bevételi előirányzatainak elemzése, értékelése 

6) A költségvetés kiadási előirányzatainak elemzése, értékelése 

7) A közpénzfelhasználás minőségének elemzése teljesítményértékelés révén

8) A költségvetési intézmények pénzügyeinek elemzése (1)

9) A költségvetési intézmények pénzügyeinek elemzése (2)

10) A költségvetés végrehajtása, a zárszámadás ellenőrzésének célja, fő kérdései

11) A költségvetés központi kezelésű bevételeinek és kiadásainak ellenőrzése

12) A fejezetek költségvetésének végrehajtása és a számszaki adatok 

megbízhatóságának értékelése

13) Az Európai Unióval való elszámolások (1)

14) Az Európai Unióval való elszámolások (2)

15) A zárszámadási törvényjavaslat megbízhatóságának minősítése

Az aláírás megadásának feltételei
részvétel az előadásokon

Az értékelés módszere, 

vizsgakövetelmények

öt fokozatú gyakorlati jegy

Kötelező irodalom:

Tantárgyi tematika heti bontásban 
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Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek szakmai szabályai

Link: http://www.asz.hu/ellenorzes-szakmai-szabalyok/ellenorzesi-kezikonyv 

Ajánlott irodalom:

• Tom Ling - Lidia Villalba van Dijk (szerk.): Performance Audit Handbook.

Routes to effective evaluation. RAND Corporation. 2009. 

• Performance Audit Guidelines – Key Principles. ISSAI 3100, INTOSAI Link:

http://www.issai.org/media(871,1033)/ISSAI_3100_E.pdf

• Joseph E. Stiglitz: A kormányzati szektor gazdaságtana. KJK-Kerszöv, Budapest,

2000

• Lentner Csaba (szerk.):Adózási Pénzügytan és Államháztartási Gazdálkodás,

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015. 858 oldal, ISBN 978 615 5527 128 

Az oktató(k) elérhetősége kolozsi.pal.peter@uni-nke.hu
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