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TANTÁRGYI PROGRAM 

Tantárgy neve:  
Bevezetés a közgazdaságtanba 

Tantárgy Neptun kódja: GTGKG3111PG 
Gazdaságelméleti és Módszertani Intézet 
Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős:    Bartha Zoltán, egyetemi docens 
  https://gemi.uni-miskolc.hu/barthazoli 

Közreműködő oktató:   Sáfrányné Gubik Andrea, egyetemi docens 
  getgubik@uni-miskolc.hu  

Tematika:   https://gemi.uni-miskolc.hu/bevkozg  
Javasolt félév: 1Ő Előfeltétel: - 
Óraszám/hét: 18+3 Számonkérés módja: kollokvium 
Kreditpont: 5 Munkarend: levelező 
Kiállítva: 2022. szeptember 1. 
Tantárgy feladata és célja: 
A hallgatók a félév során megismerik a gazdaság főbb összefüggéseit, betekintést nyernek a közgazdasági 
gondolkodás logikájába, és használni tudják a közgazdaságtan alapvető elemzési eszközeit. 
Fejlesztendő kompetenciák: 
Tantárgy tematikus leírása: 

 Előadás: 

Okt. 1. 
9:00-17:40 
A4/421B 

Mivel foglalkozik a közgazdaságtan? Mire jó a standard közgazdaságtan modellje, és mik a 
hiányosságai?  
A makroökonómia vizsgálódási területei. A gazdaság teljesítményének mérése – a nemzeti 
jövedelem mutatószámai, a GDP. 
Áru és pénzpiac egyensúlya. Pénz a gazdaságban. Hogyan keletkezik a pénz? A munkaerőpiac 
alapösszefüggései. 

Nov. 11. 
16:00-18:30 

A4/421B 
A piac szerepe és működési mechanizmusa. a fogyasztói döntés és a hasznosság. 

Nov. 18. 
13:20-18:30 

A4/421B 
A vállalat. a termelés tényezői és a kibocsátás. A termelés költsége 

Dec. 3. 
9:00-11:30 
A4/421B 

Elővizsga 

Váratlan helyzeti kiegészítő 
A tematikában leírtak a jelenléti oktatásra vonatkoznak. Amennyiben félév közben áttérünk az online 
oktatásra, az itt leírtak változhatnak, amiről a hallgatók a Neptunban kapnak értesítést. 
Az előadások látogatása ajánlott, de nem kötelező. Ez előadásokon való részvétellel többletpontok nem 
szerezhetők, ugyanakkor az ott elhangzottak nagyban segítik a félévközi és félévvégi feladatok megoldását. 
 
Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Az aláírás megszerzése: A kurzust felvett hallgatók automatikusan aláírást szereznek. 
 
A vizsgára bocsájtás feltétele: aláírás megszerzése 
 
Kollokvium teljesítésének módja, értékelési szempontjai: 
A vizsgadolgozat igaz-hamis állításokat, definíciókat és számpéldákat tartalmaz. Az elmélet és a számpéldák 
aránya kb. 50-50%. 
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Ponthatárok: jeles (22-24 pont); jó (19-21); közepes (16-18); elégséges (12-15); elégtelen (0-11) 
A vizsga időtartama 45 perc; a vizsgán a hallgatók számológépet használhatnak 
Kötelező irodalom: 
Előadások anyaga 
Letölthető segédletek: https://gemi.uni-miskolc.hu/bevkozg 
Paul Heyne – Peter Boettke – David Prychitko: A közgazdasági gondolkodás alapjai. 10. kiadás, Nemzeti 
Tankönyvkiadó, 2004. 
Ajánlott irodalom: 
Mérő László: Mindenki másképp egyforma. Tericum Kiadó, 2007. 
Stephen J. Dubner, Steven Levitt: Freakonomics - Lökonómia: Egy kóbor közgazdász a dolgok mögé néz. 
Európa Kiadó, 2007. 
Stephen J. Dubner, Steven Levitt: Agyament gondolkodás. HVG Könyvek, 2014  
Tim Harford: Az oknyomozó közgazdász - Hogyan virágoztathatjuk fel vagy tehetjük tönkre egy ország 
gazdaságát? HVG Könyvek 2014 
Tim Harford: Az élet logikája. HVG Könyvek, 2008. 
Misz József: Bevezetés a makroökonómiába. LSI Oktatóközpont, Budapest, 1999. 
Meyer Dietmar – Solt Katalin: makroökonómia. Aula Kiadó, 1999. 
Szilágyi Dezsőné: közgazdaságtan alapjai I-II. (Bevezetés a mikro- és makroökonómiába), ME, 2007. 
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