
TEMATIKA 
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodási szak 

 
Tárgy neve: Nemzetközi politikai gazdaságtan 
NEPTUN kód: GTGKG254MN 
Óraszám: 3+0 
Előadás: Kedd 14-16:30 óra, A4/421B 
Kredit: 4 
Tárgy jegyzője, elérhetősége: Bartha Zoltán, A4 419, zolib@hu.inter.net 
Tárgy célja:  Bemutatni a hallgatóknak a politikai és a gazdasági szféra 

összefüggéseit, ezek leírásának közgazdasági, politológiai 
módszereit, ill. rámutatni a két szféra egymásra hatásának 
sajátos gyakorlati következményeire. 

Számonkérés módja: Kollokvium 
 
Tárgy tartalma:  
02-07 Klasszikus politikai gazdaságtan, és annak kapcsolata a közgazdaságtannal. A 

nemzetközi politikai gazdaságtan sajátosságai, helye a közgazdasági diszciplínák 
térképén 

02-21 Az új gazdasági elméletek megjelenése. A gazdasági elméletek és a politika 
kapcsolata, az elméletek politikai jelentősége 

03-07 Globalizáció, regionalizáció, nemzetállami keretek. A nemzetállami keretek sajátos 
gazdasági modelljei. A nemzetállamok mai szerepe 

03-21 A világgazdasági rend külkereskedelmi pillére 
04-04 A világgazdasági rend tényezőmozgásokért felelős pillére 
04-18 A világgazdasági rend nemzetközi együttműködési pillére 
05-02 Multinacionális vállalatok létrejötte, és mai világgazdaságban játszott szerepe. 

 
Kötelező irodalom:  

Robert Gilpin: Nemzetközi politikai gazdaságtan. Budapest Centre for International 
Political Economy, 2004. 

 
Ajánlott irodalom: 

James A. Frieden: Global Capitalism. W.W. Norton, 2006. 
László Csaba: The New Political Economy of Emerging Europe. Akadémiai Kiadó, 
2007. 

 
Jegy megszerzése 
 Félévközi feladat (max. 10 pont) + írásbeli vizsga (max. 20 pont) 

Ponthatárok: 0-14 pont: elégtelen; 15-18 pont elégséges; 19-22 pont: közepes; 23-26 
pont: jó; 27-30 pont: jeles 
Félévközi feladat lehetséges témái: 
1. Európa jövője a Brexit után 
2. A világgazdaság jövője Trump elnöki intézkedéseinek tükrében 
3. A világgazdaság jelenlegi és jövőbeli centrumrégiói: keletre vagy nyugatra 

érdemes- figyelnünk? 
4. Az állami tulajdon szerepe a nemzeti érdek érvényesítésében: sikeres lehet-e az a 

gazdasági modell, ami a vállalatok állami tulajdonlására épít? 
 
Határidők:  



- Feladat témájának kiválasztása: 2017. február 21. 
- Feladat leadása: 2017. május 5. 
 
Félévközi feladat szabályai: terjedelme 4-5.000 szó; szerkezete a témát bemutató 
bevezetőből, a jelenlegi folyamatokat ismertető irodalom összefoglalóból, és a jövőben 
várható, akár számadatokat is tartalmazó kitekintésből, vagy országokat összehasonlító 
vizsgálatokból. 
 
Leadása: elektronikusan, a zolib@hu.inter.net címre. 

 
 
Miskolc, 2017. február 7. 
 
 

 
Dr. Bartha Zoltán 
egyetemi docens 

tárgyjegyző 
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