
 
 

Tantárgy neve: Közgazdaságtan Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 67/33 (kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 28 óra előadás és 14 óra gyakorlat az adott félévben 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők:  

Előadás diák használatával, a szemináriumokon számolási példák megoldása és valós gazdasági 
adatok elemzése. 

A számonkérés módja: koll.  /gyak. 
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4  

Előtanulmányi feltételek: nincs 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 3-4 
mondatban, valamint 14 (végzős MSc esetén 9) hetes bontásban az előadások 

A tantárgy oktatásának általános célja, hogy 
a hallgatók megismerjék 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. 
 
1. hét A közgazdaságtan alapvető kérdései és módszere 
2. hét A közgazdaságtan tíz alapelve 
3. hét A termelési lehetőségek határa, alternatív költségek 
4. hét Hogyan működnek a piacok? 
5. hét Kínálat, kereslet és kormányzati intézkedések 
6. hét Termelési költségek 
7. hét Vállalatok a versenyzői piacon 
8. hét Monopólium 
9. hét Külső gazdasági hatások 
10. hét A nemzeti jövedelem mérése 
11. hét A megélhetési költségek mérése, infláció 
12. hét Munkanélküliség 
13. hét Megtakarítás, beruházás és a pénzügyi rendszer 
14. hét Termelés és gazdasági növekedés 
 

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 
 
Ajánlott szakirodalom: 
Heyne, P. – Boettke, P. – Prychitko, D. (2004): A közgazdasági gondolkodás alapjai. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest 
Heyne, P. – Boettke, P. – Prychitko, D. (2004): A közgazdasági gondolkodás alapjai. Munkafüzet. 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
Levitt, S. D. – Dubner, S. J. (2007): Lökonómia. Egy kóbor közgazdász a dolgok mögé néz. Európa 



Könyvkiadó, Budapest 

Azoknak az előírt  szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 
kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

 
a) tudás: 

− Ismeri a gazdaság szereplőit, alapvető folyamatait, ezek összefüggéseit. 
− Az elméleti és gyakorlati tudása rendszerbe szerveződik. 
− Ismeri a szakterület szakmai szókincsét. 

b) képesség: 
− Ellátja a szakképzettségének megfelelő munkakört. 
− Az adott szakma feladatait a szükséges módszerek és eszközök kiválasztásával, egyedi és 

komplex alkalmazásával tervezi és oldja meg. 
− Felismeri személyes fejlődése és a közjó szolgálata közötti összefüggést. 

c) attit űd: 
− Nyitott az adott szakterület új eredményei, innovációi iránt, törekszik azok 

megismerésére, megértésére és alkalmazására. 
− Folyamatos önképzésre törekszik. 
− Önkritikus saját munkájával kapcsolatosan. 
− Elfogadja és hitelesen közvetíti szakmája társadalmi szerepét, értékeit. 
− Nyitott a szakmájához kapcsolódó, de más területen tevékenykedő szakemberekkel való 

szakmai együttműködésre. 
d) autonómia és felelősség: 

− Önállóan végzi munkáját, folyamatos önellenőrzés mellett. 
− Felelősséget vállal saját és az általa vezetett szakmai csoport munkájáért, eredményeiért 

és kudarcaiért. 
− Képzettségi szintjének megfelelő felelősségtudattal rendelkezik és reflektál saját 

tevékenységének következményeire. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Kapás Judit, egyetemi tanár, PhD  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):  
Dr. Vona Máté, egyetemi adjunktus, PhD 
Dr. Kovács István, egyetemi adjunktus, PhD 
Dr. Dombi Mihály, egyetemi adjunktus, PhD 

 

Évközi ellenőrzés módja: 

nincs 

Számonkérés módszereinek részletei: 

A vizsga írásbeli. Értékelés az alábbiak szerint: 
0 - 50% – elégtelen 
50%+1 pont - 63% – elégséges 
64% - 75% – közepes 
76% - 86% – jó 
87% - 100% – jeles 

Az aláírás megszerzésének feltételei: 

Szemináriumokon való részvétel (3 megengedett hiányzás), aktív munka a szemináriumon. 

 

Vizsgakérdések, tételek: 



1. A közgazdaságtan módszertana 
2. Haszonáldozati költség 
3. A csere hasznai 
4. A termelési lehetőségek határa 
5. Keresleti és kínálati függvény és elmozdulásaik 
6. Egyensúly és egyensúlytalanság a piacon 
7. Költségfüggvények, skálahozadék 
8. Tökéletes verseny rövid távon 
9. Tökéletes verseny hosszú távon 
10. Monopolpiac, belépési korlátok 
11. Tökéletes verseny és a monopólium jóléti összehasonlítása 
12. Pozitív és negatív externáliák 
13. A nemzeti jövedelem és mérése, nominál és reál jövedelem 
14. Infláció fogalma és fajtái 
15. Az infláció mérése 
16. A munkanélküliség mérése és fajtái 
17. A pénz fogalma, és funkciói 
18. A bankrendszer felépítése, a jegybank feladatai 
19. A gazdasági növekedés tényezői, egyenlőtlenségek a világban 

 


