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TANTÁRGYI PROGRAM 

Tantárgy neve:  
Gazdaságpolitika 

Tantárgy Neptun kódja: GTGVÖ355PG 
Gazdaságelméleti és Módszertani Intézet 
Tantárgyelem: kötelező 

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

Tematika:   https://gemi.uni-miskolc.hu/gpol   
Javasolt félév: 1Ő Előfeltétel: - 
Óraszám/hét: 18+0 Számonkérés módja: kollokvium 
Kreditpont: 4 Munkarend: levelező 
Kiállítva: 2022. szeptember 1. 
Tantárgy feladata és célja: 
Megismertetni a hallgatókat az állami beavatkozás gazdaságra gyakorolt fő hatásaival, és a beavatkozás 
eszközeivel. A félév végére a hallgatók megértik, hogy az egyes konkrét gazdaságpolitikai lépéseket milyen 
mögöttes közgazdasági megfontolások motiválják. 
Fejlesztendő kompetenciák: 
Tantárgy tematikus leírása: 

 Előadás: 
Szept. 16. 

13:20-18:30 
A1/227 

A gazdaságpolitika szerepe és helye a közgazdaságtanban. Növekedés és/vagy egyéb célok. A 
fejlesztés és fejlődés kérdései. Az állam szerepe a gazdaságban. Közgazdasági indokok és 
egyéb magyarázatok az állami beavatkozásra. 

Okt. 15. 
9:00-17:40 

A1/227 

A makrogazdasági beavatkozás alapjai. Beavatkozás az áru és a pénzpiacon – kapcsolat az 
árfolyamokkal. Monetáris és fiskális politika. Jövedelempolitika és redisztribúció. Adók, de 
milyenek? 
Válságok, és gazdaságpolitika válságok idején 

Dec. 3. 
12:20-14:50 

IV. 
Elővizsga 

Váratlan helyzeti kiegészítő 
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. 
Az előadások látogatása ajánlott, de nem kötelező. Ez előadásokon való részvétellel többletpontok nem 
szerezhetők, ugyanakkor az ott elhangzottak nagyban segítik a félévközi és félévvégi feladatok megoldását. 
 
Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Az aláírás megszerzése: A kurzust felvett hallgatók automatikusan aláírást szereznek. 
 
A vizsgára bocsájtás feltétele: aláírás megszerzése 
 
Kollokvium teljesítésének módja, értékelési szempontjai: 
A tárgy írásbeli vizsgával zárul. Egy vizsgaminta letölthető a https://gemi.uni-miskolc.hu/gpol oldalról. 
Ponthatárok: 25-22 – jeles; 21-19 – jó; 18-16 – közepes; 15-13 – elégséges; 12-0 – elégtelen. 
A vizsga időtartama 45 perc 
Kötelező irodalom: 
Bod Péter Ákos: Bevezetés a gazdaságpolitikába. Akadémiai Kiadó, 2014 
Farrokh Langdana: Macroeconomic Policy: Demystifying Monetary and Fiscal Policy. Springer, 2010 
Előadásvázlatok: https://gemi.uni-miskolc.hu/gpol  
Ajánlott irodalom: 
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Ligeti István – Ligeti Zsombor: Ország regatta. Arisztotelész Kiadó, 2009 
Tomka Béla: Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség. Akadémiai Kiadó, 2011 
Daron Acemoglu – James A. Robinson: Miért buknak el nemzetek? HVG Könyvek, 2013. 
Tim Harford: Az oknyomozó közgazdász - Hogyan virágoztathatjuk fel vagy tehetjük tönkre egy ország 
gazdaságát? HVG Könyvek 2014 

 
  


