
KÖZPÉNZÜGYEK 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK  

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 

 

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Közpénzügyek szakirányú továbbképzési szak  

 

2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő 

megnevezése: közpénzügyi szakember 

 

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: 

Expert in Public Finance 

 

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Gazdaságtudományok 

 

4. A felvétel feltételei: A képzésben alapszakon (ideértve a főiskolai, illetve egyetemi szintű 

végzettséget is) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.  

 

5. A képzési idő, félévekben meghatározva: 2 félév 

 

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit 

 

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, 

személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 

tevékenységrendszerben  
A képzés célja olyan államháztartási, pénzügyi, gazdálkodási szakemberek képzése, akik átfogó 

ismeretekkel rendelkeznek az államháztartási gazdálkodásról, az államháztartáson belül működő 

szervezetek pénzügyeiről, számviteléről, adózásáról és menedzsmentjéről. A szakirányú 

továbbképzési szak elsősorban gazdasági diplomával nem rendelkező, az államigazgatásban, 

költségvetési szervek, önkormányzatok különféle adminisztratív területein dolgozó, gyakorló 

munkatársakat céloz, akiknek a feladataik ellátásához szükséges az államháztartási, gazdálkodási 

folyamatok ismerete. 

 

7.1. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek 

 Képes különbséget tenni a különböző polgári jogi jogalanyok között; képes értelmezni a 

tulajdonjog tárgyát, tartalmát, formáit. 

 Ismeri az alapvető kötelmi jogi fogalmakat, és típusokat, és a főbb szerződéstípusokra 

vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. 

 Ismeri az államháztartás szervezeteire vonatkozó alapvető jogszabályi előírásokat. 

 Tisztában van az alapvető pénzügyi fogalmakkal, ismeri az államháztartási pénzforgalom 

bonyolításának alapvető formáit, a pénzforgalmi szolgáltatásokat és az alapvető hitelezéssel 

kapcsolatos fogalmakat. 

 Ismeri a kincstári rendszer működését, a Magyar Államkincstár számlavezetési, hitelezési, 

finanszírozási, ellenőrzési, információszolgáltatási és egyéb feladatait, a kincstári fizetési 

módokat. 

 Tisztában van az adók típusaival, a különböző járulékok formáival, az adókötelezettségek, és 

járulékfizetés legfontosabb szabályaival. 

 Ismeri a legfontosabb államháztartási alapfogalmakat, továbbá a költségvetési bevételek és 

költségvetési kiadások típusait és főbb formáit. 

 Tisztában van a számviteli alapfogalmakkal, a gazdasági események típusival, ezek vagyonra 

gyakorlat hatásával, és a könyvviteli mérleg főbb elveivel és tartalmával. 

 Ismeri az államháztartás alrendszereinek és alapegységeinek féléves és éves beszámolási 

feladatait. 



 Ismeri az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó tervezési és elemzési feladatokat. 

 Képes önállóan értelmezni az államháztartási szervezetek különféle vagyoni, pénzügyi, 

jövedelmezőségi mutatóit. 

 Ismeri az információfeldolgozáshoz rendelkezésre álló informatikai elemeket, tisztában van az 

integrált rendszerek előnyeivel. 

 Ismeri a költségvetési politika főbb beavatkozásai területeit és hatását a gazdaságára. 

 

7.2. Személyes adottságok, készségek 

 Etikus és felelősségteljes hozzáállás jellemzi, munkája során magáévá teszi az államigazgatás 

szolgáltatási szemléletét. 

 Tevékenysége során figyel a szélesebb körű helyi, regionális, nemzeti és európai értékekre, és 

fenntarthatósági szempontokra. 

 Képes hierarchikus szervezetek függelemrendszerét és szabályait elfogadni, és ilyen 

szervezetekben tevékenykedni. 

 Munkája során precíz, együttműködő és konstruktív, képes együttműködni a munkahelyi 

környezetében a különféle szakterületeken dolgozó munkatársakkal, problémamegoldó 

képessége fejlett. 

 Képes munkájával járó adminisztratív feladatokat teljes körűen átlátni és ellátni, illetve 

javaslatokat megfogamzani a folyamatok racionalizálására (visszacsatolási készség), 

rendelkezik a munkájához szükséges rendszerezési képességekkel. 

 Képes szakmai kapcsolatarásra a saját szervezetén belül, és az egyéb külső, államháztartási és 

szervezetek képviselőivel. 

 Szakmai szóbeli és írásbeli kommunikációja szabatos, érvelése világos. 

 

7.3. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben 
A végzett szakember szakképzettség birtokában ismeri az államháztartáson belül működő 

gazdálkodó szervezetek pénzügyi és gazdálkodási feladatait, képes támogatni a pénzügyi-számviteli 

munkafolyamatokat, egyes részfeladatokat képes önállóan is ellátni, illetve átlátni annak 

kapcsolódását a szervezet gazdálkodási folyamatainak egészéhez. Tisztában van az adminisztratív-

számviteli folyamatok főbb szabályaival és a folyamatok tartalmával, értelmezni képes 

beszámolókat és jelentéseket, részt tud venni a költségvetési tervezésben, tisztában van azzal, hogy 

a különböző gazdasági események hogyan hatnak a szervezet gazdálkodására és vagyoni helyzetére. 

 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz 

rendelt kreditérték: 

 

8.1. Alapozó ismeretek (12-15 kredit) 

Gazdasági és államháztartási jogi ismeretek, Pénzügyi ismeretek, Adózási ismeretek 

 

8.2. Szakmai törzsanyag (30-36 kredit) 

Számvitel alapjai, Gazdaságpolitika, Költségvetési szervek menedzsmentje, Bevezetés az 

államháztartási számvitelbe, Államháztartási ügyvitelszervezés, Államháztartási gazdálkodás, 

Államháztartási elemzési, ellenőrzési ismeretek 

 

8.3. Választható ismeretek (3-6 kredit) 

Nemzetközi költségvetési irányelvek és gyakorlat, Közbeszerzési jog, Az Európai Unió támogatási 

és ellenőrzési rendszere 

Az elmélet és a gyakorlat aránya: 70-30% 

 

9. A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit  


