
TEMATIKA 
Felsőoktatási szakképzés, Nemzetközi gazdálkodás szak, nappali 

 
Tárgy neve: Nemzetközi közösségi gazdaságtan 
NEPTUN kód: GTGVÖ050FN 
Előfeltétel: Közgazdaságtan alapjai (GTGKG010FN) 
Óraszám: 2+1 
Előadás: hétfő 10-13, A4/421B 
Kredit: 3 
Tárgy jegyzője, elérhetősége: Dr. Bartha Zoltán, zolib@hu.inter.net, A/4 419 
Felelős intézet: Gazdaságelméleti Intézet 
Félév: tavasz 
Tárgy célja:  Nemzetközi példákon keresztül a diákok megértik, hogy 

miért szükséges az állam és a gazdaság együttélése a 
modern piacgazdaságokban, és képesek felmérni a 
különféle beavatkozásokból származó közösségi-egyéni 
hasznokat és költségeket. 

Számonkérés módja: Órai prezentáció az aláírásért, írásbeli vizsga 
 
Tárgy tartalma 
02-06 Nemzetközi közösségi gazdaságtan: milyen szerepe van a közösségi döntéseknek 

az életünkben, és mit tanulhatunk a nemzetközi példákból? 
02-13 Az egyéni döntések vizsgálatának sajátosságai 
02-20 Miért vannak cégek? – a piaci hatékonyság és annak problémái 
02-27 A vállalat határai – meddig növekedhet egy cég?  
03-06 Miért kell nekünk állam? – a piaci kudarcok fogalma 
03-13 Mi a baj a sok állammal? – a kormányzati kudarcok fogalma 
03-20 Mitől jó az egészségügy, hol egészségesebbek az emberek? 
03-27 rektori szünet 
04-03 Olcsó vagy hatékony vagy alapos oktatás? – példák az oktatási rendszer 

megszervezésére 
04-10 Zárthelyi dolgozat (nem kötelező) 
04-17 oktatási szünet – húsvéthétfő 
04-24 Hallgatói prezentációk 
05-01 oktatási szünet 
05-09 Hallgatói prezentációk, zárthelyi pótlása 

 
Kötelező irodalom 
 Joseph E. Stiglitz (2000): A kormányzati szektor gazdaságtana. KJK-Kerszöv, 

Budapest 
Órák anyaga: az e-Learning rendszerben elérhető 

 
Ajánlott irodalom 
 Ronald H. Coase (2004): A vállalat, a piac és a jog. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

Mancur Olson (1997): A kollektív cselekvés logikája. Osiris Kiadó, Budapest 
Alan J. Auerbach, Raj Chetty, Martin Feldstein and Emmanuel Saez (eds.) (2013): 
Handbook of Public Economics 
Volume 5, Elsevier, ISBN: 978-0-444-53759-1 
OECD: Education at a glance. http://www.oecd.org/education/eag.htm 



 
Követelmények 
 Aláírás megszerzése: órai prezentáció megtartása után automatikus (pótolható az utolsó 

héten megírt zárthelyi dolgozattal) 
Vizsgára bocsátás feltétele: aláírás megszerzése 
Vizsga: írásbeli vizsga, 30-27 pont: jeles; 26-23 pont: jó; 22-19 közepes; 18-15 pont: 
elégséges; 0-14 pont: elégtelen 
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A tantárgy teljesítésének módja 
 
A tárgyból megajánlott jegy szerezhető, ami két részből tevődik össze: 

• órai aktivitás: 10 pont 
• zárthelyi dolgozat megírása 20 pont 

Osztályozás: 30-27 pont: jeles; 26-23 pont: jó; 22-19 közepes; 18-15 pont: elégséges; 0-14 
pont: elégtelen. 
 
Hallgatói prezentáció témája  
A hallgatók kétfős csoportokba tömörülve egy előre egyeztetett témából 10-15 perces ppt 
prezentációt tartanak. A lehetséges témák: 
1. Sok vagy kevés a vállalkozás Magyarországon? Hol állunk nemzetközi 

összehasonlításban? Kik a legjobbak és kik a leggyengébbek ezen a téren? Vajon milyen 
tényezők hatnak a vállalkozói kedvre és a vállalkozások számára? 

2. Nagyvállalatok régen és ma. Melyek voltak a legnagyobb cégek, és melyek ma? Melyik 
országban van a legtöbb nagyvállalat? Mi alapján mérhetjük a vállalatméretet? Miért 
nőhetnek egyre nagyobbra a vállalatok? 

3. Állami vállalatok Magyarországon és a világban. Csökken vagy növekszik a szerepük? 
Miért jó, ha egy cég állami tulajdonban van? Miért rossz az állami tulajdon? 

4. Magániskola vagy állami iskola? Melyiknek mi az előnye és mi a hátránya? Magyarország 
és Hollandia példájának összehasonlítása. 

5. Magyarországon vagy külföldön tanuljunk? Milyen előnyei és hátrányai vannak a külföldi 
tanulmányoknak a hazaival szemben? A dán és a magyar felsőoktatási rendszer 
összehasonlítása. 

6. Melyek a világ legjobb egyetemei? Melyik országban van a legtöbb jó egyetem? Mitől 
lesz jó egy egyetem, és hogyan lehetne a magyar egyetemek helyzetén javítani? 

7. Melyik országban működik a legjobban az egészségügy? Mi lehet a titka a jó 
egészségügynek? Milyen finanszírozási rendszerek léteznek a világban? 

8. Infrastruktúra Magyarországon és külföldön. Vajon mennyire jó az infrastrukturális 
helyzet (közutak, vasút, tömegközlekedés, internetelérés, közművek, mobilhálózat stb.) 
hazánkban? Milyen hátránya származik egy országnak abból, ha gyengébbek az 
infrastrukturális adottságai? Hogyan lehet ezen fejleszteni? 

9. Miből lesz majd nekünk nyugdíjunk? Hogyan tudják fizetni a nyugdíjat Magyarországon 
és az Egyesült Államokban? Milyen előnyei és hátrányai vannak az egyes rendszereknek? 

 
Határidők 

• Téma egyeztetése: február 20-áig 
• Előadás diáinak elküldése: legkésőbb április 20-áig (minden nap késéssel egy ponttal 

csökken a maximálisan adható pontszám) 
• Prezentáció: a két utolsó előadáson 

 
Leadás módja 
E-mailen, a zolib@hu.inter.net címre. 
 
Miskolc, 2017. február 1. 


