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Tantárgy feladata és célja:
A tantárgy kettős célt szolgál: egyrészt meg kívánja ismertetni a közszolgáltatások terén világszerte
megvalósult átalakulás fő jellemzőit, elért eredményeit és perspektíváit, a privatizáció, a demonopolizáció és a
dereguláció, mibenlétét. Másrészt készségszintű ismerteket kíván adni a hálózatos rendszereket működtető
közszolgáltató vállalatok sajátos gazdálkodási tevékenységéről, illetőleg a tevékenység gazdasági
szabályozásáról, az önkormányzati árhatósági feladatok mibenlétéről, az árszabályozás gyakorlatban
alkalmazható és alkalmazott módszereiről.

Tantárgy tematikus leírása:
Közszolgáltatás és monopolhelyzet. A demonopolizálás célja, lehetőségei, korlátai. A hálózathoz való
hozzáférés biztosítása, mint átmeneti megoldás. Versenylehetőség, privatizáció és hatékonyság a
közszolgáltatói szférában. Az átalakítás eredményeként kialakult helyzet elemzése. A hálózatos (vonalas)
rendszerek sajátos költségszerkezete és sajátos költségfüggvényei. A tőkeszükséglet visszapótlási igényének
sajátosságai. Monopolár modellek és gyakorlati felhasználási lehetőségeik. A megtérülési elv és leképezése, a
méltányos nyereség szerkezete. A tőkestruktúra áttételes hatása az igénybevétel volumenére. Évenkénti
díjkalkuláció, a tőke bearanyozása. Ársapkás árszabályozás, díjképlet-változatok. A szabályozott áron belül
alkalmazható díjszerkezetek. Esetfeldolgozás.

Félévközi számonkérés módja:
Folyamatos készülés a gyakorlaton megvitatandó témákra és a példamegoldásra. Évközi zárthelyi dolgozat.
(Ponthatárok az elérhető maximális pontszám százalékában: 89 – 100 szálaék = jeles; 76-88 százalék = jó; 6375 százalék = közepes; 50-62 százalék = elégséges; 50 százalék alatt = elégtelen.)

Értékelése:
Aláírási feltétel a gyakorlatokon való rendszeres megjelenés és aktív közreműködés. Írásbeli és szóbeli
kollokvium (az évközi zárthelyi dolgozat 33 százalékos arányú beszámításával). Elégséges szint felett a
zárthelyi dolgozat kiváltja a vizsga napján egyébként esedékes írásbeli részt. A kollokvium írásbeli részének
ponthatár-arányai megegyeznek a zárhelyi dolgozatéval.
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