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TANTÁRGYI PROGRAM 

Tantárgy neve:  
Gazdaságpolitika 

Tantárgy Neptun kódja: GTGVÖ111BN 
Tárgyfelelős intézet: Gazdaságelméleti és 
Módszertani Intézet 
Tantárgyelem: kötelezően választandó 

Tárgyfelelős:   Bartha Zoltán, egyetemi docens 
  https://gemi.uni-miskolc.hu/barthazoli 

Tematika:   https://gemi.uni-miskolc.hu/gpol 
Előadások ideje:   hétfő 10:00-11:30 
Előadások helye:   XXXII. előadó 
Javasolt félév: 4T Előfeltétel: Makroökonómia aláírás, GTGKG1122BN 
Óraszám/hét: 2+0 Számonkérés módja: aláírás, kollokvium 
Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 
Tantárgy feladata és célja: 
Megismertetni a hallgatókat az állami beavatkozás gazdaságra gyakorolt fő hatásaival, és a beavatkozás 
eszközeivel. Rámutatni a politika, az állam és a gazdasági növekedés, jólét kapcsolataira. A félév végére a 
hallgatók megértik, hogy az egyes konkrét gazdaságpolitikai lépéseket milyen mögöttes közgazdasági 
megfontolások motiválják, és milyen kihatásuk lehet a saját vagy közvetlen környezetük jólétére. 
Fejlesztendő kompetenciák:1 
tudás: T1, T2, T6 (EEF, NG), T10 (GM, KM, PSZ) 
képesség: K2 (EEF, GM, KM, NG, PSZ, TV), K3 (GM, NG) 
attitűd: A2, A3 (GM, TV), A4 (EEF, TV) 
autonómia és felelősség: AF1 (EEF, PSZ), AF2 (GM, KM, TV), AF3 (NG), AF6 (NG) 
Tantárgy tematikus leírása: 

 Előadás: 
02-27 A gazdaságpolitika szerepe és helye a közgazdaságtanban. Az elosztási probléma; a hatékony és 

méltányos megoldások közötti átváltás, ill. a lehetőségek egyenlőségének szerepe. Növekedés 
és/vagy egyéb célok. 

03-06 Az állam szerepe a gazdaságban. Mérhető és nem mérhető célok, a gazdaságpolitika bűvös 
négyszöge 

03-13 Az állami beavatkozás információs bázisa 
03-20 Közgazdasági indokok és egyéb magyarázatok az állami beavatkozásra. Piaci kudarcok 
03-27 Állami kudarcok – megoldások az állami kudarcok elkerülésére 
04-03 Az állam funkciói és az állami feladatok. 
04-10 Húsvét – pihenőnap, nincs oktatás 
04-17 1. zárthelyi dolgozat – (opcionális) 
04-24 Makrogazdasági beavatkozás alapjai. Fiskális és monetáris politika 
05-01 Május 1. – munkaszüneti nap 
05-08 Államháztartás, Magyarország költségvetése. Jövedelempolitika és redisztribúció. Adók, de 

milyenek? Államadósság és annak problémái 
 

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). 

https://gemi.uni-miskolc.hu/barthazoli
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05-15 Monetáris politika napjainkban. Közgazdasági alapok 
05-22 Jegybanki feladatok, a jegybankok működése. Monetáris politikai rezsimek, az inflációs célkövetés 

és a transzmissziós folyamat. Gazdaságpolitika a világjárvány időszakában 
05-29 Pünkösd – pihenőnap, nincs oktatás 
05-30 Kedd, 18 óra 

2. zárthelyi dolgozat (opcionális) 
Rendkívüli helyzetre vonatkozó kiegészítés 
A tematikában leírtak a jelenléti oktatásra vonatkoznak. Amennyiben félév közben áttérünk az online 
oktatásra, az itt leírtak változhatnak, amiről a hallgatók a Neptunban kapnak értesítést. 
Javasoljuk az előadások rendszeres látogatását, ugyanis a vizsgán felmerülő kérdések és problémák 
megválaszolásának logikájával ott lehet megismerkedni. A kérdések egy része a tárgyi tudást teszteli, egy 
jelentős részük esetében viszont az anyagra való szélesebb rálátás, a közgazdasági gondolkodás logikája 
segít a megoldásban. A kérdések zöme azt teszteli, hogy a hallgató tisztában van-e egy-egy 
gazdaságpolitikai szempontból releváns fogalom fontosságával, más tényezőkkel való összefüggéseivel, 
ill. tud-e gyakorlati példákat mutatni rá, esetleg gyakorlati példák alapján képes-e ráismerni az adott 
gazdaságpolitikai jelenségre. 
 
Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Az aláírás megszerzése: A hallgatók beadvány készítésével szerezhetnek aláírást. A beadvány témája a 
félév elején rögzített, és a hallgatók önálló adatgyűjtésére, valamint a közgazdasági ismeretek érvként 
való használatának készségére épül. 
Az aláírás megszerzésének részleteiről ld. a tematika utolsó oldalát! 
Megajánlott jegy: A hallgatók két zárthelyi dolgozat megírásával megajánlott jegyet szerezhetnek. A 
zárthelyi dolgozatok időpontjai a félév közepe, és a szorgalmi időszak utolsó hete. A zárthelyi felépítése: 
10 kérdés, 2-3 pont értékben; összesen 25 pont szerezhető. A kérdések fogalmakra, kulcsfogalmak közötti 
összefüggésekre, gazdaságpolitikai jelenségekre, azok mérhetőségére, konkrét példákra, ill. a példák 
alapján egyes fogalmak beazonosítására kérdeznek rá. 
A vizsgára bocsájtás feltétele: aláírás megszerzése és az előtanulmányi követelmények teljesítése 
Kollokvium teljesítésének módja, értékelési szempontjai: 
Írásbeli vizsga, ötfokozatú (1-5): jeles (22-25 pont); jó (19-21); közepes (16-18); elégséges (13-15); 
elégtelen (0-12) 
A vizsga szerkezete hasonló a zárthelyi dolgozatéhoz. 
A vizsga időtartama 45 perc. 
Kötelező irodalom: 
A tárgy segédletei az egyetemi eLearning rendszerben érhetők el: https://elearning.uni-miskolc.hu/zart/ 
Bod Péter Ákos: Bevezetés a gazdaságpolitikába. Akadémiai Kiadó, 2014. ISBN 9789630595315 
Farrokh Langdana: Macroeconomic Policy: Demystifying Monetary and Fiscal Policy. Springer, 2010. ISBN 
978-1-4419-4596-9 
Ajánlott irodalom: 
Tejvan Pettinger: Mit tenne Keynes? HVG Könyvek, 2020. ISBN 9789633049013 
Daron Acemoglu – James A. Robinson: Miért buknak el nemzetek? HVG Könyvek, 2013. ISBN 
9789633041093 
Ha-Joon Chang: Baf Samaritans. The Myth of Free Trade  and the Secret History of Capitalism. 
Bloomsaburry Press, 2010. ISBN 9781596917385 
Tomka Béla: Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség. Akadémiai Kiadó, 2011. ISBN 
9789630590532 
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Az aláírás megszerzésének módja 
 
Gazdaságpolitika tárgyból csak azok szerezhetnek aláírást, akik beadványt készítenek az előre 
megadott témából. Aki nem szerez aláírást, nem vizsgázhat a tárgyból. 
Azok a hallgatók, akik a korábbi félévekben már aláírást szereztek, nem kell ismét beadványt 
készítsenek. 
 
Beadvány témája  
Hogyan fékezném meg az áremelkedést Magyarországon? 
Az Európai Unión belül Magyarországon a legmagasabb az áremelkedés üteme. A növekvő árak 
megélhetési problémákhoz vezetnek, elértéktelenítik a megtakarításokat, rontják a forint árfolyamát 
és egy rakás más nehézséget okoznak.  
A feladat a következő: 1) fókuszterület meghatározása (ez lehet az egész gazdaság, vagy egy szektor – 
pl. élelmiszerárak, vagy egyetlen termék – pl. cigaretta); 2) a fókuszterület aktuális helyzetének 
(árváltozásának) bemutatása (friss statisztikákkal, forrásmegjelöléssel); 3) konkrét intézkedés, 
gazdaságpolitikai javaslat megfogalmazása, ami alkalmas lehet a kiválasztott fókuszterület 
áremelkedésének mérséklésére; 4) szakmai érvek bemutatása, amelyek megmutatják, hogy a javaslat 
miért működhet; 5) esetleges gyengeségek felvetése – Miért nem biztos, hogy a javaslat tényleg eléri 
a kívánt hatást? 
A konkrét javaslat azt jelenti, hogy nem ötletzuhatagot kell prezentálni, hanem egy konkrét ötletet (pl. 
az „árváltoztatás betiltása” a konkrét javaslat elvárásnak megfelel, az „árváltoztatás betiltása és az 
árcsökkentők állami kitüntetésben való részesítése” nem, mert az már két külön javaslat).  
Jól elkészített feladat 
A jól elkészített feladat jellemzője, hogy világosan bemutatja a javaslatot, és adatokra, összefüggésekre 
hivatkozva ügyesen érvel mellette. Az érvek alátámasztásához az interneten elérhető statisztikai 
adatokat, trendelemzéseket, szakértői elemzéseket, a képzés során elsajátított közgazdasági 
ismereteket is érdemes felhasználni. A jó feladat minden állítás forrását pontosan jelöli (pl. az állítás, 
statisztika után beillesztett lábjegyzettel) 
A beadvány terjedelme nem kell meghaladja a 2-3 oldalt. 
 
Határidő 
Április 15., 23:59 
Leadás módja 
Az Egyetemi eLearning rendszerben. 
Pótlás 
Aki a határidőt lekési, május 30-áig pótló dolgozatot adhat le, aminek témája ugyanez, terjedelme 
15.000 szó (30 oldal). A pótlásra szorulók nem írhatnak félévközi zárthelyi dolgozatot. 
Aláírás megtagadása 
Az aláírást megtagadjuk attól, 

• aki sem az eredeti, sem a pótlás feltételeit a kiírt határidőre nem teljesíti; 
• akinek a dolgozatáról, vagy annak egyes szövegrészeiről kiderül, hogy nem saját munkája, és 

pontos hivatkozás nélkül veszi át mások gondolatait (ha pl. akár csak egy bekezdést is 
átmásolunk az internetről a nélkül, hogy utána – például lábjegyzetben – pontosan jelölnénk, 
honnan származik). 

Többletpontok 
Azok, akiknek a dolgozata kiemelkedően jól sikerül, maximum 4 pluszpontot szereznek, ami 
hozzáadódik a zárthelyiken elért pontszámhoz. 
Miskolc, 2023. február 1. 


