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I. A tantárgyi struktúrában való elhelyezkedése és általános jellemzői 

 

A tantárgy kódja: KKS7B16 

A tantárgy 
kreditértéke: 

3 

Tárgyfelelős oktató 
neve, beosztása: 

Dr. Imre Miklós (imre.miklos@uni-nke.hu)  

A tantárgy óraszáma: 2 ea + 1 gy 

Előkövetelmény: Nincs 

A tárgy oktatói: Dr. Imre Miklós (imre.miklos@uni-nke.hu) 

Dr. Kovács Éva Margit (KovacsEva@uni-nke.hu) 
Dr. Kristó Katalin (Kristo.Katalin@uni-nke.hu) 
Malustyik Brigitta 
Dr. Pollák Kitti (Pollak.Kitti@uni-nke.hu) 

Hegyesi Zoltán (Hegyesi.Zoltan@uni-nke.hu) 
Dr. Mikó Zoltán 

A számonkérés módja: Írásbeli+szóbeli 

 

II. A tantárgy célja 

A tantárgy célja az állam gazdasági szerepvállalásának, az egyes piacokon jelentkező feladatainak, a 
gazdasági ágazatokhoz kapcsolódó közigazgatási feladatoknak a bemutatása. Az utóbbi években az 
állam gazdasági beavatkozásáról vallott nézetek és az állam tényleges szerepvállalásának mintázatai 
lényegesen átalakultak. Igaz ez az állam közigazgatási eszközeire is, melyeken keresztül a piacok 

működését, a gazdasági szereplők tevékenységét befolyásolják. Ez a tendencia indokolja, hogy 
napjaink gazdasági közigazgatását vizsgáljuk és leírjuk azokat az közigazgatási intézményeket 
(ágazati programok, szabályok, szervezetek), melyek a gazdaság működését befolyásolják. Tesszük 
ezt elsősorban a nemzeti intézményrendszerre fókuszálva, de figyelemmel arra a keretrendszerre, 

mozgástérre, melyet az Európai Unió állít fel a tagállamok számára. 

Kompetenciák:  

• a kritikai gondolkodás fejlesztése, 

• a szakterülethez kapcsolódó terminusok, nyelvezet elsajátítása, 

• a gazdasági területeken jelentkező problémák felismerése, azonosítása, különböző közpolit ika i 
megoldás minták elsajátítása, 

• a az állami gazdasági szerepvállalás módozatainak, mértékének megismerése és elhelyezése a hazai 
közigazgatás rendszerében. 

 

III. A tantárgy szakmai tematikája 

 

mailto:imre.miklos@uni-nke.hu


 
 

Részletes tematika nappali tagozat 

Időpont Az előadás címe  Tematikai egységei Előadó 

2019.10.01 

16:00 

Az állam és a 

gazdaság 

 

A gazdaság és állam kapcsolatáról 

vallott felfogások. 

Gazdaságpolitikai modellek. 

Az állam szerepének változása a 
gazdaság befolyásolása terén 

A gazdaság 
irányítására/befolyásolására 

alkalmazott állami – közigazgatási 
eszközök. 

Dr. Imre 

Miklós 

2019.10.08 
16:00 

Köz- és a 
magánszféra 
együttműködése a 
közfeladatok 

ellásában. 

 

Az együttműködése jellemző 
modelljei: Kiszerződés, 
Utalványrendszer, PPP, díjfizetés i 
kötelezettség működési elve és hazai 

tapasztalatai. 

A piaci szeplők és a közszféra 
együttműködésének jogi keretei: 
Közbeszerzés és a koncesszió 

Dr. Kovács 
Éva 

2019.10.15 
16:00 

Nemzeti (állami) 
önkormányzati 
vagyonnal való 

gazdálkodás 

 

Az állam és az önkormányzati vagyon 
kialakítása és működtetése 
piacgazdasági körülmények között 

Dr. Imre 
Miklós 

Dr. Boros 
Anita 

2019.10.22 
16:00 

Gazdasági 
alkotmányosság 

Az állami beavatkozás alkotmányos 
korlátai, gazdasági igazgatás 

alkotmányos keretei, a tulajdonjog 
megvonásának és korlátozásának 
alkotmányos korlátai 

Dr. Vértesy 
László  

2019.10.29 
16:00 

A pénzügyi szervetek 
működésének, 

biztonságának 
felügyelete 

 Dr. Imre 
Miklós 

2019.11.05 
16:00 

A gazdasági verseny 
tisztaságának 
felügyelete 

Az állami beavatkozás célja, 
versenyjogi modellek. Versenyjog az 
Európai Unióban. A magyar 

versenyjog anyagi jogi, eljárási és 
szervezeti szabályozása. 

Dr. Kristó 
Katalin 

2019.11.12 
16:00 

Fogyasztóvédelem A fogyasztóvédelem szerepe napjaink 
piacgazdaságában. Az állam feladatai a 
fogyasztóvédelem területén: 
polgárjogi, büntetőjogi és 

szabálysértési, közigazgatási eszközök. 
A terméket gyártók és forgalmazók, 

Dr. Kovács 
Éva 



 
 

illetve civil szervek szerepe a 
fogyasztóvédelem területén. 

2019.11.19 
16:00 

Az állami 
beavatkozás területei 
és eszközei a 
munkaügyi piacon 

Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi 
igazgatás és munkavédelmi felügyelet 

Dr. Kovács 
Éva 

2019.11.26 

16:00 

Kereskedelem 

politika 

A kereskedelem (mikro és makro) 

nemzetgazdasági jelentősége. 
Kereskedelempolitikai eszközök. 

Dr. Kovács 

Éva 

2019.12.03 
16:00 

Zárthelyi dolgozat 

2019.12.10 
16:00 

Agrárpolitika és a 
vidékfejlesztés 

A közös agrárpolitika és a hazai 
agrárigazgatási és vidékfejlesztés i 
politika és intézményrendszere. 

Dr. Mikó 
Zoltán 

2019.12.17 
16:00 

Iparigazgatás Iparigazgatás, bányászat és az energia 
szektor. 

 

Dr. Imre 
Miklós 

 Pót zárthelyi dolgozat (sikertelen ZH 
esetén) 

 

 

 Megajánlott jegy szerezhető: 4-es  vagy 5 – ös zárthelyi dolgozat esetén + a szeminárium vezető 
javaslata alapján. 

 Szóbeli vizsga félév végén. 

 2 hiányzás megengedett. 

 

2019/20. őszi félév  

Részletes tematika  

Levelező tagozat 

Időpont Az előadás címe  Tematikai egységei Előadó 

2019.09.28  
13:00 - 18:45 
LUD.FŐ.ÉP 
II. ea (226) 

Egyed István 

1. konzultáció A gazdaság és állam 
kapcsolatáról vallott felfogások. 

Gazdaságpolitikai modellek. 

Az állam szerepének változása a 
gazdaság befolyásolása terén 

A gazdaság 
irányítására/befolyásolására 
alkalmazott állami – 
közigazgatási eszközök. 

Dr. Mikó Zoltán 



 
 

Gazdasági alkotmányosság. 
Nemzeti (állami) önkormányzati 

vagyonnal való gazdálkodás. 

 
2019.11.23  
8:00  -12:45 

LUD.FŐ.ÉP 
II. ea (226) 
Egyed István 

2. konzultáció Kereskedelem politika. 

Versenyjog. 

A pénzügyi szervetek 
működésének, biztonságának 
felügyelete. 

Dr. Kovács Éva 

 

2019.12.06  
13:00 - 16:45 

LUD.FŐ.ÉP 
II. ea (226) 
Egyed István 

3. konzultáció Köz- és a magánszféra 
együttműködése a közfeladatok 

ellásában. 

Fogyasztóvédelem. 
Foglalkoztatáspolitika, 
munkaügyi igazgatás és 
munkavédelmi felügyelet. 

Dr. Kovács Éva 

 

 

IV. Követelmények 

 
Szemináriumok és előadások látogatása. Szemináriumvezető által előírt feladatok teljesítése 
(zárthelyi dolgozat, gyakorlati munka). 

 

V. A tananyag 

 

Kötelező irodalom: 

 
Dr. Imre Miklós és szerzőtársai [2019] : Gazdasági közigazgatás, Nemzeti Közszolgálati egyetem, 
Budapest  
 

Ajánlott irodalom:  

 
Stiglitz, Joseph E.:  
A kormányzati szektor gazdaságtana. KJK – Kerszöv. 2000. 

 
dr. Lapsánszky András (szerk.): Közigazgatási  Jog . Fejezetek szakigazgatásaink köréből . 2. kötetét 
. Gazdasági közigazgatás, infrastruktúra igazgatás 
 

Bod Péter Ákos: Gazdasági Kormányzás, AULA 2008. 
 
Bencsik András (Szerk.): Közigazgatási jog különös rész. Dialóg Campus, Pécs, 2012. 
 

Budapest, 2019. szeptember 3. 

 

Dr. Téglási András 



 
 

Megbízott Intézetvezető 
 


