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1. BEVEZETŐ GONDOLATOK

A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának (BGE–PSZK) oktatói kö-
zössége arra vállalkozott, hogy az érdeklődő olvasók és a hallgatók kezébe olyan összefoglaló 
művet adjon, mely tartalmazza a közpénzügyekre és ezek nemzetközi és magyarországi gya-
korlatára vonatkozó alapvető ismereteket. A kötet egyszerre kíván megfelelni a közpénzügyek 
elméleti kérdései iránt érdeklődő szakemberek, valamint a közgazdasági tanulmányaikat folytató 
hallgatók igényeinek. Tárgyalja a főbb közpénzügyi témák legfontosabb elméleti felismeréseit 
éppúgy, mint a magyarországi költségvetési politikai keretfeltételeket és az ezekből fakadó 
gazdálkodási gyakorlatot. A kötet műfaját tekintve kompendium, vagyis az adott tudományte-
rület főbb kérdéseit és az ezekkel kapcsolatos megoldásokat vázlatosan, de rendszerező igénnyel 
bemutató írásmű. Haszonnal forgathatják a közpénzügyek iránt érdeklődő elméleti és gyakorlati 
szakemberek éppúgy, mint a vizsgáikra felkészülő közgazdász hallgatók. 

A kötet szerzői a BGE–PSZK Pénzügy és Számvitel Intézetének jelenlegi és korábbi 
oktatói, akik döntően az üzleti tanulmányokat folytató hallgatók közpénzügyi ismereteinek 
tágításában vállalnak feladatokat. Felmerül a kérdés, hogy szükséges-e, s milyen mély-
ségben az alapvetően profitorientált üzleti szféra szakembereit képző felsőoktatási intéz-
mény keretei között a közpénzügyi kérdések iránti érdeklődés felkeltése, az ezekhez kap-
csolódó ismeretek magas szintű oktatása? A nemzetközi és hazai gyakorlatot egyaránt 
ismerő gazdasági és oktatási szakemberek számára ez a kérdés azonban fel sem vetődhet. 
A Complex Kiadó gondozásában 2009-ben megjelent „A közpénzügyek nagy kézikönyve” 
című mű előszavában így írnak erről a szerkesztők (Győrffy–Vigvári–Zsugyel 2009:7): 

„Bátran mondhatjuk, hogy a közszektor működése modern vegyes gazdaságok működé-
sének egyik kulcskérdése. A fejlett és közepesen fejlett országok nemzeti össztermékük 40–60 
százalékát közvetlenül használják fel a közpénzügyek csatornáin. … A vegyes gazdaság ki-
alakulásával a hagyományos állami feladatok mellett a gazdasági egyensúly biztosításában 
és a jóléti rendszerek működtetésében kulcsszerep jut a közfinanszírozásnak.” 

Így az üzleti szférában tevékenykedő gazdasági szereplők rendszeresen üzleti kapcsolatba 
kerülnek a közszféra szereplőivel, számos esetben versenytársakként vagy üzleti partnerként 
működnek együtt a közszektor intézményeivel. Elengedhetetlen tehát, hogy jövendő part-
nereik motivációit, lehetőségeit, tevékenységi korlátait megismerjék, erre vonatkozó isme-
reteiket folyamatosan karban tartsák és bővítsék. Ez megalapozott közpénzügyi tudás hiá-
nyában nem lehetséges, így a BGE–PSZK jelenlegi képzési és vizsgáztatási rendszerében 
jelentős hányadot képvisel a közpénzügyek ismeretanyaga, mind a felsőoktatási szak- és BA 
alapképzés, mind a posztgraduális MA és a szakirányú továbbképzés tekintetében.

A BGE–PSZK jelenlegi közpénzügyi képzésének kialakítása prof. Vigvári András tevé-
kenységéhez kötődik, aki a Pénzügy és Számvitel Intézet igazgatójaként meghatározó szerepet 
játszott az oktatási formák és tartalmak kialakításában és fejlesztésében. Több évtizedes pénz-
intézeti és kutatóintézeti tevékenysége mellett szerzett egyetemi oktatói tapasztalatait több mint 
kétszáz szakirodalmi publikációban összegezte, melyek többsége az önkormányzati és állami 
pénzügyek, valamint a gazdaság- és pénzügyi politika témáihoz kötődött. Monografikus igénnyel 
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íródott „Közpénzügyeink” című kötete1, de meghatározó jelentőségű azon szerzői közösségek 
munkássága is, melyek vezetése alatt készítették el az önkormányzati pénzügyekkel foglalkozó 
„A családi ezüst”2, valamint a rendszerváltozást követő évtizedek hazai közpénzügyi rendszerét 
leíró „A közpénzügyek nagy kézikönyve”3 című műveket. A 2010. évet követően indult társa-
dalom- és gazdaságpolitikai változásokat tárgyaló művek szintén irányítása alatt születtek meg. 
2012-ben a „Rendhagyó bevezetés a közpénzügyek tanulmányozásába”4, valamint „A magyar 
államháztartás és az Európai Unió pénzügyei”5 című művek. 2014. évi halálával fájdalmasan 
korán zárult le kutatói és oktatásszervezői életpályája. 

A BGE–PSZK Pénzügy és Számvitel Intézetében tevékenykedő alkotói közösség máig 
folytatja a prof. Vigvári András által indított közpénzügyi kutatómunkát. 2015-ben sikeresen 
lezárta azt a – még életében megkezdett – 83.512. számú OTKA kutatási projektet, mely 
a „Szubszidiaritás a közpénzügyekben” címet viselte. A többszintű kormányzás közpénz-
ügyi vonatkozásait, nemzetközi tapasztalatait tárgyaló több éves projekt a kutatási ered-
ményeket összegző nemzetközi konferenciával zárult, melyen a hazai kutatók mellett négy 
kelet-közép-európai ország tapasztalatait leíró esettanulmány eredményei is ismertetésre 
kerültek. A nemzetközi konferencia anyagát tartalmazó kötet a Budapesti Gazdasági Egye-
tem Prosperitás folyóiratának 2015/1 számában publikálásra került. A BGE–PSZK Pénzügy 
és Számvitel Intézetének közpénzügyi kérdések iránt fogékony oktatói és hallgatói a „Vigvá-
ri András Közpénzügyi Műhely” keretében ápolják és fejlesztik tovább a néhai intézet-
igazgató tudományos hagyatékát.

A közpénzügyi és a gazdaságpolitikai szabályozási keretfeltételek folyamatos változása 
indokolja, hogy a jelenlegi helyzetet tükröző ismeretanyag önálló kötet formájában is ren-
delkezésre álljon az érdeklődők számára. Jelen kiadvány ennek az olvasói igénynek kíván 
megfelelni. Valamennyi releváns közpénzügyi témakört olyan formában tárgyalja, hogy 
alkalmas legyen mind az egyes témákkal még csak ismerkedő hallgatók eligazítására, mind 
a közpénzügyi részterületek új ismeretanyagának gyakorlott szakemberek számára történő 
rendszerezett bemutatására. A kötet anyagának összeállítása és szerkesztése során figyelembe 
vettük a jogszabályi környezet 2018. év végéig bekövetkezett változásait. A közpénzügyekkel 
ismerkedő Olvasók számára a kötet végén található az alapvető fogalmak jegyzéke és ma-
gyarázata, míg a tárgyalt témák alaposabb megismerését a hivatkozott hazai és nemzetközi 
szakirodalom jegyzéke teszi könnyebbé.

Budapest, 2019. május havában

 Dr. Zsugyel János, szerkesztő

1  Vigvári András: Közpénzügyeink, Budapest: KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2005. 387 p.
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5  Vigvári András, Sivák József, Szemlér Tamás A magyar államháztartás és az Európai Unió közpénzügyei 
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