
 
 

Tantárgy neve: Gazdaságtudományi ismeretek I. Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” (kredit%) - 100% elmélet 

A tanóra típusa és óraszáma: 4 óra előadás és 0 óra gyakorlat az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: például esetismertetések, tematikus 

prezentációk, üzemlátogatás, demonstrációs laboratóriumi gyakorlatok, terepi bemutatók, stb. 

A számonkérés módja: Kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: önálló projektfeladatok, számítási feladatok, 

tervezési feladatok, laboratóriumi gyakorlat előtti kis ZH, stb. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): III. félév 

Előtanulmányi feltételek:  
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 3-4 mondatban, 

valamint 14 (végzős MSc esetén 9) hetes bontásban az előadások 

Közgazdaságtan: 

A kurzus célja az, hogy a hallgatókkal megismertesse a közgazdasági szemléletmód legalapvetőbb 

sajátosságait, illetve a közgazdasági elemzés fő alkalmazási területeit. A kurzus végére a hallgatóknak 

tisztában kell lenniük a mikro- és a makroökonómia legfontosabb alapfogalmaival, és képesnek kell 

lenniük arra, hogy az alapvető elemzési eszközöket egyszerű problémák megoldása során alkalmazzák. Az 

érintett főbb témakörök: a közgazdaságtan tárgya, módszerei; alapvető modellek; kereskedelemelméleti 

alapok; piacok bemutatása; makroökonómiai mutatók; munka- és tőkepiac ismertetése; hosszú távú 

gazdasági fejlődés feltételei. A közgazdasági alapismeretek bemutatása során élelmiszergazdasági jellegű 

példák és esetek bemutatására törekszünk. 

Agrárgazdaságtan, EU ismeretek: 

A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje a mezőgazdaság nemzetgazdaságban betöltött szerepét, nem 

csak hagyományos értelemben, hanem az agribusiness és a többfunkciós mezőgazdaság megközelítésében 

is. A tárgyalt témaköröket nemzetközi kitekintésben is el tudja helyezni, a képzés során szerezze meg az 

alapfogalmak használatának készségét. Rendelkezzenek azokkal az információkkal az EU-ról, amelyek 

segítik őket jövőjük építésében. Ismerjék meg az agrár-politikának az integrációban kezdetektől betöltött 

szerepét, információt nyerjenek a nemzetközi agrárpiacról, elméleti hátteréről. Tájékozódjanak a 

környezetpolitika térnyeréséről, alapelveiről, mely tudás alapja lehet a környezettudatos gondolkodás 

formálásának. 

Hét, 

időpont 
Agrárgazdaságtan, EU ismeretek Közgazdaságtan 

1. hét  
Alapfogalmak ismertetése, a mezőgazdaság 

nemzetgazdasági szerepe 

A közgazdaságtan alapvető 

kérdései és módszere 

2. hét  

Az élelmiszergazdaság társadalmi-gazdasági 

szerkezete. A mezőgazdaság társadalmi-

gazdasági szerkezete 

A közgazdaságtan tíz alapelve 

3. hét 
A termelés dinamikájának és szerkezeti 

összetételének változásai 

A termelési lehetőségek határa, 

alternatív költségek 

4. hét A főbb mezőgazdasági ágazatok bemutatása Hogyan működnek a piacok? I. 

5. hét Erőforrások a mezőgazdaságban (munkaerő) Hogyan működnek a piacok? II. 

6. hét Erőforrások a mezőgazdaságban (Föld) 
Kínálat, kereslet és kormányzati 

intézkedések 

7. hét 
Gazdálkodó szervezetek formái, 

koordináció, integráció 
A nemzeti jövedelem mérése 



8. hét Az agrár-külkereskedelem főbb jellemzői A megélhetési költségek mérése 

9. hét 

A nemzetközi integráció formái. Elméleti 

háttér. Az európai integráció történeti 

áttekintése. Az áttekintésnél különös 

figyelmet kap az elsődleges jogforrás 

változása 

Az Európai Unió jogrendszerének 

ismertetése. A jogalkotás példán keresztül 

történő szemléltetése. A példán keresztül 

már megjelennek az intézmények. 

Az Európai Uniót működtető intézmények 

megismerése.  

Gazdasági növekedés rövid 

távon 

10. hét Élelmezés-, energia- és környezetbiztonság Pénzügyi rendszer 

11. hét 

Közös Agrárpolitika kialakulásához vezető 

lépések, az agrárpolitika első szakaszában 

alkalmazott eszközök.  

A KAP első és második reformja. Bemutatja 

az elmozdulást az árpolitika 

eszközrendszerétől, a jövedelem politika és a 

zöldülő KAP irányába 

A Közös Agrárpolitika 2003. évi reformja és 

a Health Check, mely egyre nagyobb 

hangsúlyt fektet a közjavakra. 

Megtakarítás, beruházások 

12. hét 

Környezetpolitika kialakulása és működési 

rendszere. A fenntartható fejlődés fontosabb 

dokumentumai az EU-ban 

Munkanélküliség 

13. hét Vidékfejlesztés, SAPS 
Termelés és gazdasági 

növekedés 

14. hét WTO Összefoglalás 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 3-4 mondatban, 

valamint 14 (végzős MSc esetén 9) hetes bontásban a gyakorlatok 

A Gazdaságtudományi ismeretek I. tárgyhoz nem tartozik gyakorlat. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező szakirodalom: 

- Mankiw, G. N. (2011). A közgazdaságtan alapjai. Osiris, Budapest. 

- Samuelson, P. A. – Nordhaus, W. D.: Közgazdaságtan (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005) 

- Popp József (2004) Az EU Közös Agrárpolitikájának elmélete és nemzetközi mozgástere. Kiadó: 

Európai Agrárpolitika Kft. ISBN 963 217 735 

- Fertő Imre - Mizik Tamás (szerk.), 2016: Agrárgazdaságtan I. - Mezőgazdasági árak és piacok, 334 p.  

- Villányi - Vasa szerk. (2006): Agrárgazdaságtan, EU agrár- és környezetpolitika. 

Ajánlott szakirodalom: 

- Dr. Szabó Gábor: Élelmiszer-gazdaságtan (Egyetemi jegyzet) DE MTK AVI – Kaposvári Egyetem 

ÁTK, Debrecen, 2001 (A jegyzet a DE ATC AVK honlapjáról letölthető.) További irodalmak 

folyamatosan a gyakorlatokon kerülnek bemutatásra. 

- Fertő Imre (1999): Az agrárpolitika modelljei. Osiris Kiadó, Budapest ISBN 963 379 53035 

Gazdálkodás folyóirat gyakorlaton megjelölt számai 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 

kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

 

 



a) tudás: 

- Tisztában van azzal, hogy a primer szektorban előállított termékek az élelmiszerlánc részét képezik, 

ezzel kapcsolatban tudja és érti az élelmiszerlánc-biztonság alapvető fogalmait, összefüggéseit és 

folyamatait. 

- Ismeri a mezőgazdasági termelés és az agrárgazdaság egészére vonatkozó tényeket, főbb 

jellegzetességeket és összefüggéseket, a releváns agrárgazdasági folyamatokat. 

- Ismeri az agrárpolitika és a szakpolitikák (támogatási, adózási stb.) alapvető funkcióit és 

összefüggéseit. 

- Tisztában van a K+F+I tevékenység betöltött szerepével. 

- Rendelkezik az ágazatok problémáinak azonosításához szükséges ismeretekkel és a releváns 

információgyűjtés, elemzés és problémamegoldás módszereivel. 

b) képesség: 

- Az ágazatok területén képes a termelést előkészítő és szolgáló eljárások megtervezésére, 

lebonyolítására, az erőforrások szakszerű elosztására, szakmai döntéseket megalapozó javaslatok 

kidolgozásában való részvételre, következtetések levonására, nemcsak operatív szinten. 

- Képes az egyes ágazati szakmai problémák megfogalmazására, a várható trendek felismerésére, 

önálló szakmai álláspont kialakítására, és annak megvédésére a viták során. 

- Képes az agrárgazdaság szereplőinek viselkedését, az agrárium intézményi hátterének formális és 

informális kapcsolatrendszerét értelmezni, és azt munkája során felhasználni.  

- Képes a szakterületre vonatkozó ismeretek és módszerek alapján részletes elemzésre, alapvető 

összefüggések feltárására, önálló következtetések levonására. Szakmai irányítás mellett képes 

kutatási projektben a projekt részfeladatainak operatív szinten történő közvetlen irányítására. 

c) attitűd: 

- Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre, nyitott az új, önálló és 

együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására. 

d) autonómia és felelősség: 

Az elemzésekért, következtetéseiért és döntéseiért felelősséget vállal. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Harangi- Rákos Mónika, adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Dombi Mihály, 

adjunktus 

Évközi ellenőrzés módja (pl. 1 db évközi zárthelyi dolgozat):  

Az előadásokon való aktív részvétel. 

Számonkérés módszereinek részletei (pl. szóbeli, írásbeli, szóbeli és írásbeli, gyakorlati jegy, 

megajánlott jegy, stb.): 

A vizsgakérdéseket minden témakör végén megkapják a hallgatók. A vizsgaidőszakban minden héten 2 

alkalommal vizsgázási lehetőség lesz biztosítva a hallgatóknak. A vizsgadolgozat az előadások végén 

feltett, illetve megbeszélt kérdésekből áll össze. Ha a hallgató az „A” vizsgát nem tudta teljesíteni. „B” és 

„C” vizsgára jöhet, az egész éves anyagot átfogó dolgozat alapján kerül értékelésre eredménye. 

A szerezhető érdemjegy: 

- 59% elégtelen 

60 - 64% elégséges 

65 - 79% közepes 

80 - 89% jó 

90% - jeles 

Az aláírás megszerzésének feltételei (pl. jegyzőkönyv, tanulmány, tervezési feladat dokumentációja, stb.): 

Az előadáson való aktív részvétel. 

Vizsgakérdések, tételsor: 

 

 


