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A tantárgy neve: Gazdaságpszichológia 

Mely területhez tartozik: Szabadon felvehető tárgyak 

A tantárgy kreditértéke: 6 kredit 

A tantárgy előadója: Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita 

A tantárgy célja:  

Témakörök, melyeket érintünk. Gazdasági és Pszichológia alapok, a közgazdaságtan 

pszichológiai vonatkozásai, az egyéni, csoportos, társadalmi pszichológiai jellemzők és 

devianciák beépítése a gazdaság jellemzői közé. Viselkedés gazdaságtani eredmények, a 

gazdasági viselkedés racionalitása, és kiszámítható irracionalitása, Aszimmetria a gazdasági 

magatartás kommunikáció területén, Gazdasági szocializáció, tulajdonlás,  a pénz-, a munka- 

és a figyelemgazdaságtana, gazdasági döntések, hatalom és emberi viszonyok, kreativitás és 

innováció, kockázat egyéni és gazdasági jellemzői, kultúra ás kultúrközi hatások. Generáció és 

fejlődés.  

A tantárgy előfeltétele: A képzés angol nyelvű szakirodalom és szakcikkek feldolgozására 

épül, és az alapvető gazdasági tanulmányok biztos meglétét feltételezi. 

A tantárgy tartalma, leírása: 

Jóllehet mindkét tudományterület társadalmi, így ugyanarra fókuszál: az egyénre. Ugyanakkor 

teljesen más szemszögből vizsgálja az embert, a gazdaságtudomány főként racionális 

emberképpel dolgozik, a pszichológia azonban azokra a gazdaságtudomány számára fekete 

foltokra fókuszál, amely az embert, mint egyénit, különlegest tekinti. A mainstream gazdasági 

modellekben alkalmazott emberkép emberivé tétele új interdiszciplináris területet indított el, a 

kurzus során ezt az új irányt ismerhetik meg a hallgatók. A gazdaságpszichológia ugyanis azon 

pszichológiai jellemzőket veszi számba, melyek pozitív vagy negatív, de mindenképpen 

befolyásoló hatással vannak a gazdasági folyamatokra mind makro-, mind mikroszinten. Ezzel 

egy időben a gazdaság is hat az egyénre és a társadalomra, vagyis a gazdaságpszichológia a 

pszichológia és a gazdaság interakcióját gyúrja egybe. Ezen hatótényezők ismeretében a 

gazdasági folyamatok hatékonysága javítható, nemcsak az egyének gazdasági döntései, de a 

teljes gazdasági rendszer biztonságosabbá tehető. 

Kötelező irodalom: 

Magyarul: Fodor L: Gazdaságpszichológia és Gazdaságpszichológia szöveggyűjtemény, több 

kiadás  

Angolul: Válogatott cikkek a Journal of Economic Psychology folyóiratból 

Ajánlott irodalom: 

Magyar nyelven:   

 Hunyady Gy. -Székely M.: Gazdaságpszichológia, Osiris Kiadó 

 Klein S., Magyari-Beck I., Hámori B. könyvei és cikkei  

Angol nyelven: 



 Daniel Kahneman és Amos Tversky munkái, Scitovszky T.  

 Dan Ariely cikkei és könyvei: http://web.mit.edu/ariely/www/MIT/papers.shtml , 

 http://web.mit.edu/ariely/www/MIT/chapters.shtml 

 Della Vigna cikkei: http://elsa.berkeley.edu/~sdellavi/ 

 Matthew Rabin cikkei: http://elsa.berkeley.edu/~rabin/ 
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