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Tárgy célja:  Rámutatni az általános gazdasági optimalizációt kívülről befolyásoló 

intézményi tényezők (szokások, attitűdök, szabályozások, politikák) 
jelentőségére, ill. arra, hogy ezek a befolyásoló tényezők országról országra 
igen nagy változatosságot mutatnak. 

Számonkérés módja: Órai aktivitás 
Írásbeli vizsga 

 
Tárgy tartalma 
02-08 Pareto optimum viszonya a gazdasági gyakorlathoz – a társadalomtudományi vizsgálódások szintjei. 

Intézmények szerepe: mire hatnak? 
02-15 Örökbefogadások Japánban: 2011-ben 81.000 embert fogadtak örökbe Japánban. 90%-uk felnőtt volt. 

http://www.insead.edu/facultyresearch/areas/finance/activities/documents/AdoptiveExpectations.pdf 
02-22 „Flexicurity” – Rugalmas biztonság Dániában. A munkaerőpiac egy sajátos esete 

http://www.cpb.nl/sites/default/files/paper-flex-andersen_0.pdf 
02-29 Pénzpiaci kudarcok – új fizetőeszközök: Zimbabwe és mobil feltöltőkártyák 

https://drive.google.com/file/d/0B9UZGenIVtzgNndkSUZxZ29vazg/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B9UZGenIVtzgX1JLU2hTZndkWTA/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B9UZGenIVtzgM2wyTG5udnVpZkU/edit?usp=sharing 
http://www.globalenvision.org/2012/08/01/how-mobile-airtime-vendor-became-zimbabwes-fastest-
growing-bank 

03-07 A pénzügyi összeomlásra készülvén: amerikai attitűdök az állammal, és annak szerepével kapcsolatban 
https://drive.google.com/file/d/0B9UZGenIVtzgNVRtWWdWZXM1ZW8/edit?usp=sharing 
http://youtu.be/1xcAIuYVWSc?t=15m12s 
http://youtu.be/L2IgYalQsgg?t=35m22s 
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/tag/preppers 

03-14 oktatási szünet 
03-21 Iszlám pénzügyek – Működhet-e pénz- és tőkepiac kamat nélkül? 

https://drive.google.com/file/d/0B9UZGenIVtzgRFFrSldwb1lFSVU/edit?usp=sharing 
http://hvg.hu/gazdasag/20110616_iszlam_bankok_terhoditasa 
http://kiszamolo.hu/igy-mukodnek-az-iszlam-bankok/ 
http://hu.theislamicbanker.com/ 

03-28 oktatási szünet 
04-04 Plágium Kínában – miben áll a szellemi tulajdon lényege 

https://blogs.law.harvard.edu/guorui/2007/12/21/a-letter-about-plagiarism-by-professor-steve-stearns-yale/ 
04-11 Összefoglaló 

https://drive.google.com/file/d/0B9UZGenIVtzgY2VFckN1dElhb00/edit?usp=sharing 
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Daron Acemoglu – James A. Robinson: Miért buknak el nemzetek? HVG könyvek, 2013 
 
A jegy megszerzésének követelményei 
Nemzetközi intézményi gazdaságtanból alapvetően az órán mutatott aktivitással lehet jegyet szerezni. Az egyes 
témakörökhöz megadott olvasnivalókkal, megnéznivalókkal még az óra előtt meg kell a hallgatóknak ismerkedniük. Az 
órán ezek értékelése zajlik majd. 
Akik nem tudnak részt venni az órán, vagy érdemben nem akarnak hozzászólni az órához, beadvány készítésével 
teljesíthetik a tárgyat. A beadvánnyal kapcsolatban az alábbi határidők vannak: 

• Téma egyeztetése személyesen vagy emilen (zolib@hu.inter.net): 2016. március 7. 
• Beadvány leadása emilen: 2014. április 11. 

 
Aki a határidőket nem tartja be, a tárgyból vizsgáznia kell. A vizsga anyagát a kötelező irodalomban megadott tankönyv 
képezi. 
 
Miskolc, 2016. február 1. 
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