
 
TANTÁRGYI PROGRAM 

Tantárgy neve:  
Közösségi gazdaságtan 

Tantárgy Neptun kódja: GTGVÖ4000 
Tárgyfelelős intézet: Gazdaságelméleti és 
Módszertani Intézet 
Tantárgyelem: kötelezően választandó 

Tárgyfelelős:    Bartha Zoltán, egyetemi docens, A4/418 
  bartha.zoltan@ekon.me 

Közreműködő oktató(k): - 
Online órák linkje: https://zoom.us/j/99122506960?pwd=QjJ1Ri9ObjRHWlVleFFUOGlzNS9Jdz09 
Meeting ID: 991 2250 6960      |        Passcode: 564755 
Órák időpontja és helye:    A4/421B 
Javasolt félév: 3Ő Előfeltétel:  
Óraszám/hét: 2+0 Számonkérés módja: aláírás, kollokvium 
Kreditpont: 4 Munkarend: nappali 
Tantárgy feladata és célja: 
A kollektív cselekvés problémáinak megvilágításán keresztül, formalizált módszerekkel megmutassa, hogy 
az állami beavatkozás milyen előnyöket és milyen hátrányokat hordoz a közösség számára.  
Fejlesztendő kompetenciák:1 
tudás: közgazdasági elmélet, játékelméleti megközelítés 
képesség: érvek ütköztetése formalizált elméleti modellek alapján 
attitűd: vitaképesség 
autonómia és felelősség: önálló vélemény megfogalmazása makrogazdasági, állami beavatkozás 
kérdésében 
Tantárgy tematikus leírása: 

 Előadás: 
09/24 
18:00 

A közösségi gazdaságtan legfőbb gondolatainak bemutatása 
A kurzus üzenete – miért fontos a közösségi gazdaságtan és mire lehet jó? 
A viselkedés közgazdaságtan megfontolásai (pp 51-80) 

10/08 
18:00 

Az állami szektor elméletei (pp 119-138) 
Közjavak (pp 147-182) 
Externáliák (pp 223-248) 
Aszimmetrikus információ (pp 297-336) 

10/16 
14:00 

Politikai gazdaságtan 
Szavazás (pp 345-381) 
Járadékvadászat (pp 387-414) 
Egyenlőtlenségek (pp 457-496) 

11/13 
14:00 

Kulcsproblémák 
Fiskális verseny (pp 665-694) 
Nemzetközi adózás (pp 703-741)  
Szociális biztonság (pp 775-802) 

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). 
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Klímapolitika (pp 895-940) 
Az órákon megvitatjuk a közösségi gazdaságtan néhány alapvető kérdését, amihez a diákok aktív 
közreműködése szükséges. 
 
Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Az aláírás megszerzése: Aláírást azok a hallgatók kapnak, akik órai jelenléttel legalább 5 pontot 
szereznek. Ez a legalább 2 órán való részvételt jelent a 4 alkalomból. 
A vizsgára bocsájtás feltétele: aláírás megszerzése 
Kollokvium teljesítésének módja, értékelési szempontjai: 
A végső jegy három elemből tevődik össze: 

1. aktív órai jelenlét: max. 10 pont 
2. előadás tartása előre egyeztetett témában: max. 60 pont 
3. esszé elkészítése: max. 30 pont 

Ponthatárok: 0-50 elégtelen; 51-60 elégséges; 61-70 közepes; 71-85 jó; 86-100 jeles 
Az előadás részletei: 

• hossza 40-45 perc, ppt használata javasolt 
• témája valamely, a tematikában szereplő elem 
• időpontja az a konzultáció, amikorra az adott téma a tematika szerint esik 
• tartalma: a könyv kijelölt részének összefoglalása, és ennek kiegészítése lehetőség szerint magyar 

példákkal, ezeken a példákon keresztül való bemutatása 
• az előadásban figyeljünk arra, hogy a prezentáció olyanok számára készül, akiknek fel kell kelteni 

a figyelmét; először mutassuk be a kontextust, amin keresztül a témánk jelentősége megérthető, 
és térjünk ki az elméleti háttérre 

• az előadást követően a diákokkal közösen megvitatjuk a témát 
Az esszé részletei: 

• terjedelme 5-10 oldal 
• röviden összefoglalja az előadás témáját, de fő célja, hogy reagáljon az előadás megvitatása során 

felmerült kérdésekre, kritikákra, ill. felvetésekre 
• leadni emilen lehet a bartha.zoltan@ekon.hu címen, legkésőbb 2019. január 15-éig. 

Kötelező irodalom: 
Jean Hindriks & Gareth D. Myles: Intermediate Public Economics. Second Edition. The MIT Press, 
Cambridge, 2013. ISBN: 978-0-265-01869-2 
Ajánlott irodalom: 
Tim Harford: The Undercover Economist. Little-Brown, 2005. ISBN: 0-19-518977-9 
Tim Harford: The Logic of Life: The Rational Economics of an Irrational World. Little-Brown, 2008. ISBN: 
978-0-316-02756-4 
Bryan Caplan: The myth of the rational voter. Why democracies choose bad policies. Princeton University 
Press, 2007. ISBN: 978-0-691-12942-6 
Nariman Behravesh: Spin-free economics. McGraw-Hill 2009. ISBN: 978-0-07-154903-5 
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