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MUNKAGAZDASÁGTAN 

Sillabusz 

I. A TANANYAG 

 

A tananyag olyan harmadéves közgazdászhallgatók számára készült, akik az első két 

évben a szokásosnál alaposabb mikroökonómiai és matematikai-statisztikai képzésben 

részesültek. Azt a szakadékot szeretné átívelni, ami a tárgy alapfokú és haladó 

tananyagai között tátong. A BA könyvek, például Ehrenberg–Smith (2002) vagy Borjas 

(2008) tankönyvei kvantitatív ismeretekkel egyáltalán nem rendelkező hallgatók 

számára készültek, és kevéssé építenek a megelőző mikroökonómiai tanulmányokra. A 

haladóknak írt, jelenleg egyetlen átfogó tananyag (Cahuc–Zylberberg 2004) viszont nem 

érthető meg nagyon alapos matematikai, ökonometriai és játékelméleti ismeretek nélkül. 

Egy, kizárólag a BA-könyvekre korlátozódó kurzus unalomba fulladna olyan egyetemen, 

ahol a harmadéves hallgatók 3-4 féléven keresztül tanultak mikroökonómiát és 

matematikát, és ökonometriai alapismeretekkel is rendelkeznek, sőt, az alapfokú 

munkagazdaságtani anyag nem kis részét is megtanulták már. A haladó tankönyvre 

építő anyag esetében viszont a bonyolult levezetések nyomon követése, a hiányzó 

előismeretek pótlása emésztené fel a rendelkezésre álló idő nagy részét. 

 

Az egyes anyagrészek általában három részre tagolódnak: Alapok, Kiegészítések, 

Mérés.  

 

Az Alapok előadásai a magyarul is elérhető Ehrenberg–Smith (2002) tankönyvre 

épülnek, az abban tárgyalt ismeretanyagot foglalják össze, nagyjából úgy, ahogy ott 

történik. Több ponton merítenek Borjas (2008) tankönyvéből, és hivatkoznak a fenti 

forrásokban nem szereplő kutatási eredményekre, példákra. Az Alapok megmaradnak a 

verbális tárgyalás és a grafikus ábrázolás keretei között, matematikai formulákat csak 

elvétve használnak. Ez az anyagrész azonban nem csak azért viseli az Alapok nevet, 

mert viszonylag egyszerű, intuitíve is megérthető összefüggéseket tárgyal, hanem mert 

ezek készségszintű ismerete alapvetően fontos minden további munkaerő-piaci stúdium 

számára – ez az, amint minden reménybeli MA hallgatónak vagy gyakorló BA-diplomás 

közgazdásznak tudnia kell.  
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A Kiegészítések formális modellek segítségével tárgyalnak olyan, a tárgykörben fontos 

problémákat, melyek intuitíve nehezen láthatók át és/vagy csak az említés szintjén, 

esetleg úgy sem szerepelnek a BA-könyvek törzsanyagában. Az anyagrész nem 

törekszik az Alapok MA szintű újratárgyalására. Egy-egy, ott megismert vagy éppen 

figyelmen kívül maradt összefüggésre próbál a BA-könyveknél pontosabban – és végül 

is érthetőbben – rámutatni. Ezek az anyagrészek néhány ponton merítenek a Cahuc–

Zylberberg tankönyvből, támaszkodnak Roy, Becker, Borjas, Katz–Murphy és Mincer 

egy-egy alapvető művére, és utalnak az empírikus kutatás fontosabb eredményeire is. 

 

A Mérésről szóló részek a megismert összefüggések empirikus alkalmazásának 

módszereibe és nehézségeibe engednek bepillantást. A tankönyvekben megismert 

összefüggések nem kelnek életre, amíg nem értjük, hogy „mire jók”. És viszont: a 

körülöttünk lévő világból semmit sem fogunk megérteni, ha az értelmezési kísérleteink 

nem a „tankönyvi ismereteinken” nyugszanak. Ezért – mindazon témaköröknél, ahol 

szükséges – a tananyag nagy teret szentel annak a kérdésnek, hogyan, milyen korlátok 

között és milyen kompromisszumok árán lehet empírikusan tesztelni a megismert 

összefüggéseket. 

 

1. hét Munkakínálat – Alapok 

 – A döntési helyzet 

 – Optimum és komparatív statika grafikusan 

 – Adók és fix munkavállalási költségek 

 – Mi mennyi? 

2. hét Munkakínálat – Kiegészítések 

 – A statikus munkakínálati függvény 

– Háztartási termelés és munkakínálat 

 – A munkakínálat életciklus-modellje 

 – Pótlólagos és bizonytalan munkavállalók 

 – Segélyek, adók és munkakínálat  

3. hét Munkakínálat – Mérés 

 – A munkakínálat becslése: a háromegyenletes kínálati modell 

 – Röviden az életciklus-modell becsléséről 

4. hét Tudáskínálat – Alapok 

 – Az iskolázási döntés 

 – Ki mennyi ideig tanul? 
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 – Általános munka közbeni képzés 

5. hét Tudáskínálat – Kiegészítések 

 – A Mincer-egyenlet 

 – A Roy-modell 

6. hét Tudáskínálat – Mérés 

 – Az oktatás, mint „kezelés” hatásának mérése 

7. hét Munkakereslet – Alapok 

 – Rövid táv 

 – Hosszú táv, két termelési tényező: optimum és komparatív statika 

 – Hicks–Marshall törvények 

 – Hosszú táv, több termelési tényező (röviden) 

8. hét Munkakereslet – Alapok, folytatás 

 – Monopólium 

 – Monopszónium 

 – Kvázi-fix költségek 

 – Mi mennyi? 

9. hét Munkakereslet – Kiegészítések 

 – A munkakereslet formális modellje két és több termelési tényező esetén 

10. hét Munkakereslet – Mérés 

 – Cobb–Douglas és transzlog keresleti függvények és alkalmazásuk 

11. hét Egyensúly kompetitív piacon 

 – Marshall-kereszt 

 – Az alkalmazkodás késedelmessége – pókháló-ciklus 

 – Surlódások – keresési munkanélküliség 

 – Egyensúly a keresési és párosítási folyamatban 

 – Kereslet vagy kínálat? A Katz–Murphy szorzatok 

12. hét Egyensúly nem kompetitív piacon – Állami beavatkozás és kollektív alku 

 – Adózás 

 – Minimálbér-szabályozás 

 – Munkanélküli biztosítás 

 – „Hatékony alku” 

 – A kollektív alkudozás tovagyűrűző hatásai 

 – Konfluiktusok, sztrájk 

13. hét Egyensúly heterogén munka esetén 

 – Hedonikus bérelmélet a baleseti kockázat példáján 
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A fenti tanmenet nem fedi le a BA könyvekben tárgyalt témák összességét: nem 

foglalkozik például a szűrőelmélettel és az emberi tőke elmélet számos fontos 

kérdésével, a kereseti arányokkal, a diszkriminációval vagy a migrációval. Ennek oka, 

hogy az anyag egyidejűleg készült az Oktatásgazdaságtan (Varga Júlia), illetve a 

Nemek, rasszok, diszkrimináció (Lovász Anna) tananyagokkal, azzal a feltételezéssel, 

hogy az ilyen kérdések iránt érdeklődő hallgató mindhárom tárgyat felveszi. 

 

 

II. TANKÖNYVEK 

 

Ehrenberg, R.–Smith, R. (2003): Korszerű munkagazdaságtan. Panem, Budapest 

 

Borjas, G. J. (2008): McGraw–Hill/Irwin, Labor Economics, Boston, New York etc. 



 

 

 

6 

III. HALLGATÓI PROJEKTEK 

 

Törekedtem arra, hogy a feldolgozandó irodalom – ahol csak lehet – a magyar 

munkaerőpiacról szóljon.  

 

1. KÍNÁLAT: SEGÉLYEZÉS, SEGÉLYHATÁSOK.  

 

a) Kísérletek a segélyek és más munkaügyi intézmények foglalkoztatási hatásának 

azonosítására 

 

Cseres-Gergely Zsombor (2007): Inactivity in Hungary – the persistent effect of the 

pension system, http://www.econ.core.hu/file/download/BWP/BWP0803.pdf (switching 

regression)* 

 

Agota Scharle (2007): The effect of welfare provisions on female labour supply in 

Central and Eastern Europe  Journal of Comparative Policy Analysis, 9, 2007. június, 

157–174. ( Coospace) 

 

Bódis Lajos–Micklewright John–Gyula Nagy (2004): A munkanélküli ellátás indokoltsági 

feltételeinek érvényesítése: empirikus vizsgálat az elhelyezkedési készség 

ellenőrzésének hatásairól, http://www.econ.core.hu/doc/bwp/bwp/Bwp0406.pdf  

 

Péter Galasi–Gyula Nagy (2001): Járadékjogosultság és elhelyezkedési esélyek, 

http://www.econ.core.hu/doc/bwp/bwp/bwp0105.pdf  

 

Galasi Péter–Nagy Gyula (2001): A munkanélküli ellátás változásainak hatása a 

munkanélküliek segélyezésére és elhelyezkedésére,  

http://www.econ.core.hu/doc/bwp/bwp/bwp0108.pdf 

 

Micklewright John–Nagy Gyula (1998): The Implications of Exhausting Unemployment 

Insurance Entitlement in Hungary, http://www.econ.core.hu/doc/bwp/bwp/bwp982.pdf  

 

Fazekas Károly (2002): A tartós munkanélküliek rendszeres szociális segélyezése és 

önkormányzati köz-foglalkoztatása Magyarországon 2000-2001-ben Magyarországon, 

http://www.econ.core.hu/doc/bwp/bwp/bwp0206.pdf  

http://www.informaworld.com/openurl?genre=article&issn=1387%2d6988&volume=9&issue=2&spage=157
http://www.informaworld.com/openurl?genre=article&issn=1387%2d6988&volume=9&issue=2&spage=157
http://www.econ.core.hu/doc/bwp/bwp/Bwp0406.pdf
http://www.econ.core.hu/doc/bwp/bwp/Bwp0406.pdf
http://www.econ.core.hu/doc/bwp/bwp/Bwp0406.pdf
http://www.econ.core.hu/doc/bwp/bwp/bwp0105.pdf
http://www.econ.core.hu/doc/bwp/bwp/bwp0108.pdf
http://www.econ.core.hu/doc/bwp/bwp/bwp0108.pdf
http://www.econ.core.hu/doc/bwp/bwp/bwp982.pdf
http://www.econ.core.hu/doc/bwp/bwp/bwp982.pdf
http://www.econ.core.hu/doc/bwp/bwp/bwp0206.pdf
http://www.econ.core.hu/doc/bwp/bwp/bwp0206.pdf
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b) Az etnikai torzítás azonosítása a segélyrendszerekkel kapcsolatos 

véleményekben  

 

Gilens, M. (1999): Why Americans Hate Welfare. Race, media and the politics of 

antipoverty policy. The University of Chicago Press, Chicago, részletek 

( fénymásolat) 

 

Janky Béla. (2005): A jóléti preferenciák struktúrája és a szolidaritási normák. 

Társadalomkutatás, 23. évf. 2. sz. 281–304. ( könyvtár) 

 

2. TUDÁSKÍNÁLAT: VAN-E TÚLKÉPZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN?  

 

a) Kísérletek a túlképzettség azonosítására: Spanyolország, USA  

 

Dolado, Juan José & Felgueroso, Florentino & Jimeno, Juan F., 2000. „Youth Labour 

Markets in Spain: Education, Training and Crowding-Out,” Open Access publications 

from Universidad Carlos III de Madrid info:hdl:10016/3269, Universidad Carlos III de 

Madrid 

 

Freeman, Richard (1970): The overeducated American, ( megvehető, 1.39 $, 

http://www.alibris.com/search/books/qwork/4936457/used/The%20Overeducated% 

20American) 

 

Welch, Finis and James P. Smith (1978): The overeducated American? a review article 

UCLA Economics Working Papers 147 ( ideas) 

 

b) Kísérletek a túlképzettség azonosítására: Magyarország 

 

Galasi Péter (2008): The effect of educational mismatch on wages for 25 countries 

http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/BWP0808.pdf  

Galasi Péter (2008): A felsőfokú végzettségű munkavállalók munkaerő-piaci helyzete és 

foglalkozásuk-iskolai végzettségük illeszkedése 

http://www.econ.core.hu/file/download/BWP/BWP0803.pdf  

Galasi Péter (2004): Túlképzés, alulképzés és bérhozam a magyar munkaerőpiacon 

1994-2002, http://www.econ.core.hu/doc/bwp/bwp/bwp0404.pdf  

http://ideas.repec.org/p/ner/carlos/infohdl10016-3269.html
http://ideas.repec.org/p/ner/carlos/infohdl10016-3269.html
http://ideas.repec.org/s/ner/carlos.html
http://ideas.repec.org/s/ner/carlos.html
http://ideas.repec.org/s/cla/uclawp.html
http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/BWP0808.pdf
http://www.econ.core.hu/file/download/BWP/BWP0803.pdf
http://www.econ.core.hu/file/download/BWP/BWP0803.pdf
http://www.econ.core.hu/doc/bwp/bwp/bwp0404.pdf
http://www.econ.core.hu/doc/bwp/bwp/bwp0404.pdf
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Galasi Péter (2004): Valóban leértékelődtek a felsőfokú diplomák? A munkahelyi 

követelmények változása és a felsőfokú végzettségű munkavállalók reallokációja 

Magyarországon 1994-2002 http://www.econ.core.hu/doc/bwp/bwp/bwp0403.pdf  

Varga Júlia (2006): Why to get a 2nd diploma? Is it life-long learning or the outcome of 

state intervention in educational choices? 

http://www.econ.core.hu/doc/bwp/bwp/bwp0604.pdf  (prop score) 

3. KERESLET: KORLÁTOK ÉS HATÁSAIK.  

 

a) Kísérletek a minimálbér foglalkoztatási hatásának azonosítására  

 

Card, D.–Krueger, A. B. (1994): Minimum wages and employment: A case study of the 

fast food industry. American Economic Review, 84. 772–793. 

 

Neumark, D.–Wascher, W. (1994): Employment effects of minimum and subminimum 

wages: Reply to Card, Katz and Krueger. Industrial and Labor Relations Review, 47. 

497–512. 

 

Michl, T. R. (1999): Can rescheduling explain the New Jersey minimum wage studies? 

Levy Economics Institute Working Paper, No. 271., 

http://www.levyinstitute.org/pubs/wp/271.pdf  

 

Alatas, V.–Cameron, L. (2003): The impact of minimum wages on employment in a low 

income country: an evaluation using the difference-in-difference approach. Policy 

Research Working Paper Series 2985. The World Bank,  

http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2003/03/29/ 

000094946 _03031804031944 /Rendered/PDF/multi0page.pdf.  

 

Benedek Dóra, Rigó Mariann, Scharle Ágota, Szabó Péter (2006): Minimálbér-emelések 

Magyarországon, 2001-2006, Közpénügyi Füzetek, 

http://tatk.elte.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=437&Itemid=597.  

 

b) Mi történik, ha a munkát nem lehet tőkével helyettesíteni?  

 

Towse, Ruth (ed): Baumol’s Cost Disease – The Arts and Other Victims, Edward Elgar 

1997, részletek ( fénymásolat) 

 

http://www.econ.core.hu/doc/bwp/bwp/bwp0403.pdf
http://www.econ.core.hu/doc/bwp/bwp/bwp0403.pdf
http://www.econ.core.hu/doc/bwp/bwp/bwp0403.pdf
http://www.econ.core.hu/doc/bwp/bwp/bwp0604.pdf
http://www.econ.core.hu/doc/bwp/bwp/bwp0604.pdf
http://ideas.repec.org/s/wbk/wbrwps.html
http://ideas.repec.org/s/wbk/wbrwps.html
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4. EGYENSÚLY: SZAKSZERVEZETEK.  

 

Richard B. Freeman, James L. Medoff (1984): What do unions do? Basic Books, Inc., 

Publishers New York, részletek ( http://www.questia.com/library/book/what-do-unions-

do-by-richard-b-freeman-james-l-medoff.jsp vagy fénymásolat)  

 

Richard B. Freeman (2007): Do Workers Still Want Unions? More than Ever, 

http://www.sharedprosperity.org/bp182.html  

 

Neumann L. (2001): A kollektív alkudozás munkaerő-piaci hatásai. Közgazdasági 

Szemle, 5. sz. 409–429. 

 

Kertesi G.–Köllő J. (2003): Ágazati bérkülönbségek Magyarországon. I.–II., 

Közgazdasági Szemle, 50. évf. 10. és 11. sz. 923–938. és 1049–1074. 

 

Rigó Mariann (2008): Estimating Union – Non-union Wage Differential in Hungary, 

http://web.ceu.hu/labor/RigoMariann_June2008.pdf   
 


