
TEMATIKA 
BA kötelező tárgy, turizmus és vendéglátás szak, nappali képzés 

 
Tárgy neve: Gazdaság- és turizmuspolitika 
NEPTUN kód: GTGVÖ112BN 
Előfeltétel: Makroökonómia aláírás (GTGKG1122BN) 
Óraszám: 2+2 
Előadás: hétfő 8-10, XXXIII. ea. 
Gyakorlat: szerda 14-16, A4/421B 
Kredit: 4 
Tárgy jegyzője, elérhetősége: Dr. Bartha Zoltán, zolib@hu.inter.net, A/4 419 

Krajcsik Zsolt, A/4 418 
Felelős intézet: Gazdaságelméleti és Módszertani Intézet 
Félév: tavasz 
Tárgy célja:  Megismertetni a hallgatókat az állami beavatkozás 

gazdaságra gyakorolt fő hatásaival, és a beavatkozás 
eszközeivel. A tárgy vizsgálja a turizmus fejlesztése során 
követendő elveket, a fejlesztés menetét, a közreműködők 
körét és feladatait. Bemutatja a turizmus-tervezés, 
irányítás állami, regionális és települési szerveinek 
hatáskörét és feladatait. A félév végére a hallgatók 
megértik, hogy az egyes konkrét gazdaságpolitikai 
lépéseket milyen mögöttes közgazdasági megfontolások 
motiválják. 

Számonkérés módja: Zárthelyi az aláírás megszerzéséért 
Írásbeli vizsga 

 
Előadások tartalma 
02-06 Gazdaságpolitika szerepe és helye a közgazdaságtanban 
02-13 Növekedés és/vagy egyéb célok. A fejlesztés és fejlődés kérdései. Miből lesz 

növekedés? Kizsákmányoló és befogadó intézmények. 
02-20 Állam szerepe a gazdaságban. Közgazdasági indokok és egyéb magyarázatok az 

állami beavatkozásra 
02-27 Állami kudarcok – megoldások az állami kudarcok elkerülésére 
03-06 Az állami beavatkozás információs bázisa 
03-13 Az állam funkciói és az állami feladatok 
03-20 1. zárthelyi dolgozat (nem kötelező) 
03-27 rektori szünet 
04-03 Makrogazdasági beavatkozás alapjai. Beavatkozás az áru és a pénzpiacon – 

kapcsolat az árfolyamokkal. Monetáris és fiskális politika 
04-10 Magyarország költségvetése. Jövedelempolitika és redisztribúció. Adók, de 

milyenek?  
04-17 oktatási szünet – húsvéthétfő  
04-24 Államadósság és annak problémái 
05-01 oktatási szünet 
05-09 Monetáris politika napjainkban. Fordulópontok, kényes kérdések  

2. zárthelyi dolgozat (nem kötelező) 
 
 
 



Gyakorlatok tartalma 
1. 2017. 02. 08. Bevezetés. Követelmények ismertetése. Turizmustörténet. 
2. 2017. 02. 15. Fogalom meghatározás. A turizmus rendszere. A turizmus környezete.  
3. 2017. 02. 22. A turizmus piaca. A turisztikai termékek iránti kereslet I. 
4. 2017. 03. 01. A turisztikai termékek iránti kereslet II. Forrásanyagok feldolgozása. 
5. 2017. 03. 08. Turisztikai termékek kínálata. Közlekedési infrastruktúra, a turisták 

szállításának kérdései. 
6. 2017. 03. 15. Nemzeti Ünnep. 
7. 2017. 03. 22. Kormányzati részvétel a turizmus piacán. Turizmustervezés. Integrált 

turizmustervezés. 
8. 2017. 03. 29. Dékáni Szünet. 
9. 2017. 04. 05. Turizmus fejlesztés feltételei, kérdései. Világturizmus és európai 

turizmus jellemzői. A turizmus napjainkban, a turizmus jövője. 
(Állásbörze) 

10. 2017. 04. 12. Zárthelyi dolgozat 
11. 2017. 04. 19. Hallgatói prezentációk I.  
12. 2017. 04. 26. Hallgatói prezentációk II 
13. 2017. 05. 03. Hallgatói prezentációk III. 

Tájékoztatás az elért pontokról, aláírás meglétéről. 
Ismétlés. 

14. 2017. 05. 10. Pót-zárthelyi dolgozat. 
 
Kötelező irodalom 
 Bod Péter Ákos: Bevezetés a gazdaságpolitikába. Aula Kiadó, 2006 

Veress József: Fejezetek a gazdaságpolitikából. Aula Kiadó, 2004 
Előadásvázlatok: http://gtk.uni-miskolc.hu/gei/ 
Turizmuspolitika gyakorlati anyaga, a gyakorlaton elhangzottak. (a gyakorlat anyaga az 
I. előadó melletti Egyetemi Papírboltban lefénymásolható)  
Tasnádi József: A turizmus rendszere. Aula Kiadó, Budapest, 2002.  
Lengyel Márton: A turizmus általános elmélete. KIT Képzőművészeti Kiadó, 1994. 

 
Ajánlott irodalom 
 Ligeti István – Ligeti Zsombor: Ország regatta. Arisztotelész Kiadó, 2009 

Tomka Béla: Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség. Akadémiai Kiadó, 2011 
Edgell, D. et al.: Tourism Policy and Planning, Yesterday, Today and Tomorrow; 
Elsevier, 2008 
Cooper, C. et al.: Tourism : Principles and practices; Financial Times Prentice Hall, 
2008 

 
Aláírás teljesítése 

 Az aláírás megszerzésének feltételei eltérnek a Gazdaságpolitika tárgyétól! 
 Az aláírás feltétele a 100 pontos, Turizmuspolitika részből összesen 50% teljesítése. 
 Az aláíráshoz szükséges 50 pont tetszőleges részekből (zárthelyi dolgozat, 

prezentáció, jelenlét  és órai aktivitás) szerezhető meg. 
 A hiányzó pontokat pótolni az utolsó héten (május 10) megírt pót-zárthelyivel lehet. 

Amennyiben ez nem biztosít elegendő pontot a hallgató számára, a Kari Szakdolgozat 
készítési szabályzatnak megfelelően, a gyakorlatvezetővel egyeztetett témában és 
terjedelemben köteles beadványt készíteni. (max. 30 oldal) 

 
 



Osztályozás 
 A hallgatók Turizmuspolitika részből összesen 100 pontot szerezhetnek, amiből 50 

pont a zárthelyi dolgozat, 30 pont a prezentáció, 10 pont az órai jelenlét és 10 pont az 
aktív órai részvétel. 

 A zárthelyi dolgozat indoklás nélküli igaz-hamis állításokból, definíciókból és kis 
kifejtős kérdésekből áll. 

 A hallgató a félév elején egyeztet gyakorlatvezetővel a féléves prezentáció témájáról, 
melyet a megbeszélt időpontban, 10-15 perc terjedelemben előad, majd társaival 
megvitat. 

 A hallgató május 3-án gyakorlat helyén és idejében tájékoztatást kap 
Turizmuspolitika részből elért pontjáról, illetve aláírásának meglétéről. 

 A hallgató május 10-én pótolhatja/javíthatja a Turizmuspolitika részből megírt 
zárthelyi dolgozatot. 

 A hallgató május 12-én (péntek) délig kinyomtatva és elektronikusan is leadja féléves 
aláíráspótló beadandó dolgozatát, amennyiben nem szerzett aláírást.  

 Az utolsó héten rögzített Turizmuspolitika pontok 4-gyel leosztva átvezetésre 
kerülnek a Gazdaságpolitika tárgy zárthelyi pontjaihoz, vagy vizsgapontjaihoz és így 
kialakul a Gazdaság és turizmuspolitika tárgy végső jegye. 

 Azok a hallgatók, akik szorgalmi időszakban nem szereznek aláírást, a vizsgaidőszak 
elején aláíráspótló vizsgát tehetnek Turizmuspolitika részből, a vizsga felépítése 
megegyezik az évközi zárthelyivel. 

 
Osztályozás 
 Ponthatárok: 22-25 pont – jeles; 19-21 pont – jó; 16-18 pont közepes; 13-15 pont – 

elégséges; 0-12 pont – elégtelen. 
 
 
Miskolc, 2017. február 1. 


