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TANTÁRGYI PROGRAM 

Tantárgy neve: 
Nemzetközi közgazdaságtan 

Tantárgy Neptun kódja: GTGKG113BLV 
Tárgyfelelős intézet: Gazdaságelméleti és 
Módszertani Intézet 

Tantárgyelem: kötelezően választható 

Tárgyfelelős: Sáfrányné Dr. Gubik Andrea, getgubik@uni-miskolc.hu 

Közreműködő oktató(k): -  

Javasolt félév: 2Ő Előfeltétel: Makroökonómia 

Óraszám/hét: 9+0 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
A hallgatók mikro- és makroökonómiai ismeretekre alapozva vizsgálják az országok közötti gazdasági 
kapcsolatok nemzetgazdaságokra gyakorolt hatását. A félév során megismerkednek a nemzetközi 
szakosodás elméleti modelljeivel, a kereskedelempolitika alapjaival, a protekcionizmus mellett és ellen 
szóló érvekkel, valamint betekintést nyernek a nemzetközi pénzügyi rendszerekbe.  
 
Fejlesztendő kompetenciák:1 
tudás: TV: 1,2; PSZ: 1,2; KM: 1,2,10; GM: 1,2,10; EEF: 1,2 
képesség: TV: 2; PSZ: 2; KM: 2,11; GM: 2,3,4; EEF: 1,2,5 
attitűd: TV: 3,4;  
autonómia és felelősség: TV: 1,5; PSZ: 1; 2,5, EEF: 1 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 
1. Bevezetés, a tárgy témakörei és jelentőségük a gazdaságban 
2. Szakosodás a munkaerő-ráfordítás alapján (Smith és Ricardo elmélete) 
3. Specifikus tényezők modellje  
4. A HO modell  
5. A szakosodás alapmodellje  
6. A gazdasági növekedés következményei 
7. Kereskedelempolitikai eszközök – Vámelemzés, Nem vámjellegű eszközök 
8. Érvek a protekcionizmus mellett és ellen 
9. Jövedelemeloszlás és kereskedelempolitika 
10. Nemzetközi tárgyalások és kereskedelempolitika 
11. A nemzetközi fizetési mérleg felépítése 
12. Nemzeti jövedelem nyitott gazdaságban 
13. Árfolyamok típusai, valutapiac 
14. Árfolyamrendszerek 

 
 
 

 
1 A kompetenciák jelölésében a sorszám a szakok képzési és kimeneti követelményeiben (KKK) szereplő 

sorrendet jelenti, T: tudás, K: képesség, A: attitűd, AF: autonómia és felelősség. Olyan tárgy esetében, amelyet 

több szakon is oktatnak egyszerre, az igényelt/fejlesztett kompetencia sorszáma szakonként kerül megadásra. A 

sorszám mellett zárójelben található a szakok rövidítése: (EEF: emberi erőforrások, GM: gazdálkodási és 

menedzsment, KM: kereskedelem és marketing, NG: nemzetközi gazdálkodás, PSZ: pénzügy és számvitel, TV: 

turizmus-vendéglátás). 
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Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
A kollokvium egy vizsgadolgozat vizsgaidőszakban történő megírásával szerezhető meg.  
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
Az írásbeli dolgozat számon kéri az elméleti ismereteket (igaz-hamis állítások értékelése, definíciók 
megadása, függvények ábrázolása formájában), valamint feladatmegoldásokat tartalmaz (a konzultáción 
megoldott típuspéldák mintájára kidolgozott 3 feladat). 
Az írásbeli vizsga ötfokozatú (1-5): jeles (22-24); jó (19-21); közepes (16-18); elégséges (12-15); elégtelen 
(0-11). A dolgozat összesen 24 pontos. Számológép használat megengedett. A vizsga időtartama 50 perc. 
Amennyiben a COVID-19, az energiahelyzet, vagy egyéb tényező miatt az egyetem távoktatásra áll át, a 
teendőkről (óralátogatás, számonkérés stb.) a hallgatókat Neptun üzenetben értesítjük, amely felülírja 
a jelen tematikában megfogalmazottakat. 

Egyéb információk: 
Szemeszter: 2022/2023 1. félév 
Időpont és helyszín: 
2022.09.23. 13:20-15:50; 16:00-18:30, XXXVII. ea. 
2022.09.30. 13:20-15:50; XXXIII. ea. 
Oktató konzultációs időpontja: csütörtök 8:00-10:00 A/4, 417., getgubik@uni-miskolc.hu. 

Kötelező irodalom: 
Bartha, Z., & Gubik, S.A. (2012). Nemzetközi gazdaságtan. Miskolci Egyetem 
Krugman, P., Obstfeld, M., & Melitz, M. (2003). Nemzetközi gazdaságtan – elmélet és gazdaságpolitika. 
Panem 1-376. old. 
Az előadások anyaga 
 
Ajánlott irodalom: 
Csáki, Gy. (2017). A nemzetközi gazdaságtan és a világgazdaságtan alapjai. Napvilág Kiadó 
van Marrewijk, C. (2012). International economics: Theory, Application and Policy 2nd edition, Oxford 
University Press 
Gerber, J. (2017). International economics. Pearson; 7th edition, Pearson 
Krugman, P., Obstfeld, M., & Melitz, M. (2022). International Economics: Theory and Policy, 12th Edition, 
Pearson 
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