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TANTÁRGYI PROGRAM 

Tantárgy neve: 
Mikroökonómia felzárkóztató 

Tantárgy Neptun kódja: GTGKG111FZ 
Tárgyfelelős intézet: Gazdaságelméleti és 
Módszertani Intézet 

Tantárgyelem: szabadon választható 

Tárgyfelelős: Sáfrányné Dr. Gubik Andrea, andrea.gubik@uni-miskolc.hu  

Közreműködő oktató(k): - 

Javasolt félév: 1T Előfeltétel: Mikroökonómia (111BN) aláírás 

Óraszám/hét: 0+2 Számonkérés módja: - 

Kreditpont: 0 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 
A tantárgy célja, hogy a Mikroökonómia tárgyat nem teljesítő hallgatóknak szervezett kereteket 
teremtsen a vizsgára történő felkészülés során.  
A tárgy a hallgatók elméleti tudását feltételezi, arra építve gyakorlatorientáltan, vizsgacentrikusan közelíti 
meg a szükséges témákat, amelyek: a fogyasztói magatartás modellezése és legfontosabb befolyásoló 
tényezők vizsgálata (ár, jövedelem, preferenciák). A termelői magatartás elemzése, ezen belül a vállalati 
termelés, a költségfüggvények és az egyes piacszerkezetek vállalati magatartásra gyakorolt hatásának 
vizsgálata.  
Fejlesztendő kompetenciák:1 
tudás: TV: 1,2; PSZ: 1,2; NG: 1,2,9, KM: 1,2,10; GM: 1,2,10; EEF: 1,2 
képesség: TV: 2; PSZ: 2; NG: 2,3, KM: 2,11; GM: 2,3,4; EEF: 1,2,5 
attitűd: TV: 3,4; NG: 5; 
autonómia és felelősség: TV: 1,5; PSZ: 1; NG: 2,5, EEF: 1 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 
1. A piac modellezése 
2. A piaci keresleti görbe 
3. A fogyasztó optimális választása 
4. Rugalmasság 
5. A vállalat termelése rövid távon 
6. Az optimális inputfelhasználás hosszú távon 
7. A vállalat költségei 
8. A tökéletesen versenyző vállalat és ágazat összefüggései 
9. Monopólium kibocsátása, jóléti hatása 
10. Termelési tényezők piaca 
11. Tőkepiac I. 
12. Tőkepiac II. 
13. Konzultáció, hallgatói kérdések megválaszolása 

 
1 A kompetenciák jelölésében a sorszám a szakok képzési és kimeneti követelményeiben (KKK) szereplő 

sorrendet jelenti, T: tudás, K: képesség, A: attitűd, AF: autonómia és felelősség. Olyan tárgy esetében, amelyet 

több szakon is oktatnak egyszerre, az igényelt/fejlesztett kompetencia sorszáma szakonként kerül megadásra. A 

sorszám mellett zárójelben található a szakok rövidítése: (EEF: emberi erőforrások, GM: gazdálkodási és 

menedzsment, KM: kereskedelem és marketing, NG: nemzetközi gazdálkodás, PSZ: pénzügy és számvitel, TV: 

turizmus-vendéglátás). 
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Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
 
A tárgy csak gyakorlási lehetőséget biztosít, az kollokvium megszerzése a GTGKG111BN CV tárgy 
keretében történik. A részvétel előfeltétele a tananyag elméletének elsajátítása.  
 
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: - 
 

Egyéb információk: 
Szemeszter: 2022/2023. 2. félév 
Időpont és helyszín: mivel a felzárkóztató több évfolyam hallgatóit érinti, az első időpontban 
(2023.03.02.) állapodunk meg a tantárgy végleges időpontjáról. 
Oktató konzultációs időpontja:  
Sáfrányné Dr. Gubik Andrea: Szerda 10:00-12:00 
 

Amennyiben az egyetem bármilyen okból (járványhelyzet, energiahelyzet) távoktatásra áll át, a 
teendőkről (óralátogatás, számonkérés stb.) a hallgatókat Neptun üzenetben értesítjük, amely felülírja a 
jelen tematikában megfogalmazottakat. 

Kérjük, figyeljék a Neptunt, ellenőrizzék le a Neptun Rendszerben megadott adataikat, elérhetőségeiket! 
A Miskolci Egyetem e-learning felületén a tantárgy alatt további információk és tananyagok találhatók. 

Kötelező irodalom: 
Varian, H.L. (2021): Mikroökonómia középfokon: Egy modern megközelítés. Akadémiai Kiadó, Budapest 
(ISBN: 9789630591805) 
Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (2016): Közgazdaságtan. Akadémiai Kiadó, Budapest (ISBN: 978 963 05 
9781 4) 
Szilágyi Dezsőné (szerk.) (2011): Mikroökonómia feladatok: Oktatási segédlet: Közgazdász és műszaki 
menedzser hallgatók részére Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Miskolc 
 
Ajánlott irodalom: 
Heyne, P., Boettke, P.J., Prychitko, D.L. (2004): A közgazdasági gondolkodás alapjai Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest (ISBN 963 19 3445 4) 
Heyne, P. (2014): The economic way of thinking, 13th Edition Pearson (ISBN: 9780132992695) 
Miller, R.L. (2021): Economics today: The micro view. 20th Edition, Pearson (ISBN 9780135857458) 

 


