
 

Tantárgy neve: Közgazdaságtan szigorlat Tantárgy kódja: GTGKG112BS 

Tárgyfelelős tanszék/intézet: GTK-GEI 

Javasolt félév: III. félév Előfeltételek:GTGKG111BM és GTGKG122BM 

Óraszám/hét (ea+gyak): 0 Számonkérés módja (a/gy/v):  vizsga 

Kreditpont: 0 Tagozat: nappali 

Tárgy oktatója: Tóth Zoltán  

Tantárgy feladata és célja: A félév során a hallgatók megismerkednek a mikroökonómiai 

közgazdaságtan elméletével, összefüggéseivel: a fogyasztói és a termelői magatartás 

modellezése, viselkedési sajátosságainak megismerése, a piacszerkezetek vizsgálatára, a 

modern piacokra jellemző úgynevezett piaci elégtelenségek okainak és sajátosságainak 

vizsgálata. Így képesek lesznek eligazodni a mindennapi gazdasági döntésekben és 

történésekben, valamint értékelni azokat. 
 

Tantárgy tematikus leírása: 

Mikorökonómiai alapfogalmak, bevezetés. A közgazdaságtan helye a tudományok 

rendszerében. A közgazdaságtan kialakulása és főbb irányzatai. A piac működése. Kereslet 

és kínálat elemzése.A fogyasztói magatartás. A háztartás, mint fogyasztó. A költségvetési 

korlát. A fogyasztói preferenciák és hasznosság elemzése A fogyasztó  jövedelme és az 

optimális választás. A jövedelem és az árak változásának hatása. A termelés 

mikroökonómiája I. Közgazdasági időtáv. A termelési függvény és az isoquant. A termelés 

mikroökonómiája II. A vállalat költségei. A vállalat bevételei, Outputpiac I. A tökéletesen 

versenyző vállalat piaca. A tökéletesen versenyző vállalat kínálati függvénye. Outputpiac II. 

Tökéletes verseny és monopólium összehasonlítása. Inputpiac tárgyalása. Az állam 

mikrogazdasági szerepe. Piaci elégtelenségek. 

Makroökonómiai alapfogalmak. Makrogazdasági szereplők és kölcsönhatásuk. A gazdasági 

tevékenység mérése. A gazdasági növekedés. Árupiaci egyensúly. Az árupiac elemzése 

függvények segítségével. A pénzpiac. Az árupiac és pénzpiac együttes egyensúlya. Az 

egyensúlyi jövedelem kiszámítása. Összkeresleti görbe. A fiskális és monetáris politika 

hatása az összkeresletre. Munkapiac és összkínálati görbe. Munkanélküliség és infláció. 

Gazdasági egyensúly. 

 
Fejlesztendő kompetenciák:  

tudás: T2 (EEM) 

képesség: K1 K2 (EEF, KM, PSZ); K2 (GM, NG, TV) 

attitűd: A2 

autonómia és felelősség: AF1, AF3 (EEF, PSZ); AF1, AF2 (TV); AF2,AF3 (NG); AF2 (GM,KM); 
Számonkérés módja: vizsgaidőszakban írásbeli vizsgalelhetőség. 
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