
Tantárgy neve: Közgazdaságtan I. Kreditértéke: 6 

A tantárgy besorolása: kötelező  

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

A tanóra típusa: ea. / gyak. és óraszáma: 28 / 28 az adott félévben, 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): - 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy 
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): --- 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

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

A tantárgy elsődleges célja megismertetni a hallgatókat a közgazdaságtan alapfogalmaival, ezen belül a 
mikroökonómia alapösszefüggéseivel. Ezek elsajátítása minden határterületen dolgozó szakember számára 
nélkülözhetetlen, akár az üzleti szférában, akár a társtudományok területén kíván a hallgató majd elhelyezkedni. 
A közgazdaságtan mint gondolkodásmód és elemzési módszer társadalomtudományi és üzleti problémák 
megoldásában egyaránt sikerrel alkalmazható. A kurzuson a közgazdaságtan alapelveivel, majd a 
mikroökonómia alapmodelljeivel foglalkozunk. A fogyasztói és termelői döntések vizsgálatát az egyensúlyi 
elemzés és a piaci kudarcok vizsgálata követi. Ezeken túl kitérünk az idő és a bizonytalanság dimenzióját is 
kezelő modellekre, valamint kitekintünk a jóléti és politikai gazdaságtan alapjai felé. A kurzus későbbi, 
opcionális, haladó közgazdasági kurzusok megalapozója is egyben. 
 

A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom:• 
Mankiw, N. Gregory (2011) A közgazdaságtan alapjai. Budapest: Osiris Kiadó (ELTECON-könyvek sorozat) 
Hirschleifer, Jack et al. (2009) Mikroökonómia. Budapest: Osiris Kiadó (ELTECON-könyvek sorozat) 
 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
• Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, 

nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a releváns gazdasági szereplőkre, 
funkciókra és folyamatokra vonatkozóan 

• Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit és jellemzőit, 
birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési módszereknek 

• Birtokában van a gazdaságtudomány alapvető szakmai szókincsének anyanyelvén és legalább két idegen 
nyelven 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Pete Péter, egyetemi tanár, PhD, Dr.habil 

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


