
 

1.  A tantárgy elnevezése 

(magyar nyelven) 

Államháztartástan és költségvetési gazdálkodás I. 

2.  A tantárgy elnevezése 

(angol nyelven) 

Public finances and budgetary management I. 

 

3.  A tantárgy Neptun-kódja ÁKKÁIO02 

4.  A tantárgy kreditértéke 3 

5.  A szakok (szakirányok), 

ahol oktatják 

Államtudományi osztatlan mesterképzési szak  

 

6.  A tantárgy 

meghirdetésének 

gyakorisága/a tantervben 

történő félévi 

elhelyezkedése 

5. félév 

7.  Az oktatásért felelős 

oktatási szervezeti egység 

Államháztartástani és Pénzügyi Jogi Intézet 

8.  A tantárgyfelelős oktató Dr. habil. Nyikos Györgyi PhD, egyetemi docens 

9.  A tantárgy óraszáma, a 

foglalkozás típusa 

 

nappali: heti 2 óra előadás + 1 óra szeminárium 

(félévente 30+15); levelező: 15 óra/félév 

10.  A tantárgy szakmai 

tartalma (magyar nyelven) 

A közpénzügyi rendszer és benne az államháztartás 

rendszertana, magyar és nemzetközi 

fejlődéstörténete. Alaptörvény Közpénzek fejezete, 

és a hozzá kapcsolódó sarkalatos törvények, az 

államháztartás alrendszerei, működésük, főbb 

szabályozási elemeik. Az államháztartás működését 

segítő monetáris mechanizmusok, intézményi kerete. 

Költségvetés és a költségvetési zárszámadás 

tervezése, végrehajtása, ellenőrzése, makrogazdasági 

pályájába illesztése.  A hallgatók megismerik az 

államháztartási stabilizáció és felelős gazdálkodás 

eszközeit, módjait, hazai és nemzetközi vetületben. 

Az államháztartás központi és lokális alrendszerei, 

gazdálkodásuk, számviteli szabályaik, ellenőrzésük 

főbb jellemzői. 



11.  A tantárgy szakmai 

tartalma (angol nyelven) 

The historical development of the public finances 

internationally and in Hungary. The Public Finances 

section of the Fundamental Law of Hungary and the 

relevant cardinal Acts, the sub-systems, their 

operation and major elements of the public finances. 

The organization framework of the monetary 

mechanism supporting the operation of the public 

finances. The planning, implementation, audit of the 

budget and the report on the final accounts and their 

inclusion into the macroeconomic forecast. The 

student will be introduced to the tools and techniques 

of public finance stabilization and responsible 

management both on international and local level. 

The central and local sub-systems of the public 

finances, their management, accounting rules and 

audits. 

12.  Az elérendő kompetenciák 

(magyar nyelven) 

A hallgatók váljanak alkalmassá az államháztartás 

központi és helyi rendszerében a szabályozási, 

gazdálkodási és ellenőrzési tevékenység átlátására, 

később ezeken a területeken teljes értékű munka 

végzésére. Ismerjék meg az újjászervezett Magyar 

Állam működésének közpénzügyi-államháztartási 

rendszerét alapvető nemzetközi közpénz-

gazdálkodási folyamatokkal és követelményekkel is 

tisztában legyenek. 

13.  Az elérendő kompetenciák 

(angol nyelven) 

To enable the students to understand within the 

central and local systems of the public finance the 

regulatory, management and audit activates and later 

on to work effectively in these areas. To introduce 

them to the re-formed state’s system of public 

finances as well as to the underlying international 

public finance trends and requirements. 

14.  Előtanulmányi (előzetes) 

követelmények 

Nemzetközi gazdaságtan 

15.  A tantárgy tematikája 1. A közpénzügyek és államháztartástan 

tudományos rendszertana, jogi és gazdasági keretei.  

2. Az államháztartás közgazdasági szerepe és 

jelentősége. 

3. A magyar államháztartás hatályos rendszere, 



gazdálkodásának főbb jellemzői.  

4. Az államháztartás központi alrendszere, 

gazdálkodása, költségvetési törvény szerkezete.  

5. Az államháztartás önkormányzati 

alrendszerének gazdálkodása. 

6. Fiskális mechanizmusok, adórendszer - 

makrogazdasági pálya mentén.  

7. Fiskális politikát segítő monetáris 

mechanizmusok, és a jegybanki intézmény szerepe. 

8. A költségvetés technikai finanszírozása. 

Államadósság kezelés. 

9. A költségvetési rend szerint gazdálkodók 

működése és gazdálkodása.  

10. A költségvetési rend szerint gazdálkodók 

számvitelének és bizonylati fegyelmének főbb 

szabályai. 

11. A közpénzgazdálkodás ellenőrzése. 

Módszertana, intézményei. 

12. A közpénz felhasználás célszerűsége és 

hatékonysága az Állami Számvevőszék 

ellenőrzéseinek területén. 

13. Költségvetési rend szerint gazdálkodók belső 

ellenőrzési rendszere.  

14. Az államháztartási gazdálkodás reform 

törekvései, nemzetközi és EU szabályozási 

környezet.  

15. Összefoglalás. 

16.  A foglalkozásokon való 

részvétel követelményei  

Az előadások legalább 70%-án kötelező a részvétel, 

további távollét esetén a TVSZ 19. §.-ban foglaltak 

az irányadóak. 

17.  A félévközi feladatok, az 

ismeretek ellenőrzésének 

rendje  

kollokvium 



18.  Az aláírás és a kreditek 

megszerzésének pontos 

feltételei  

Részvétel az előadások legalább 70%-án, valamint 

az évközi zárthelyi dolgozat (vagy beszámoló) 

sikeres teljesítése. 

19.  A kötelező és ajánlott 

irodalom jegyzéke (magyar 

nyelven) 

Kötelező 

1. Lentner Csaba: Közpénzügyek és 

Államháztartástan, Nemzeti Közszolgálati és 

Tankönyvkiadó, 2013 p. 350, ISBN 978 615 5344 38 

1   

 

Ajánlott  

1. Matolcsy György: Egyensúly és Növekedés, 

Kairosz Kiadó, 2015. p. 644., 9789636627348 

(kijelölt fejezetek) 

20.  A kötelező és ajánlott 

irodalom jegyzéke (angol 

nyelven) 

 

 

 


