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A tananyag
Oktatási  cél:  A  hallgatók  közgazdasági  ismereteinek  és  gondolkodási  képességeinek  kialakítása  a 
mikrokörnyezet alapvető sajátosságainak tanulmányozásával.

Előadások Óraszám
A közgazdaságtan fogalma, jellemzői, kialakulása. Mikroökonómiai alapfogalmak.
Piaci kereslet, kínálat, ár. A Marshall-kereszt.
Ár-és jövedelemrugalmasság értelmezése. A fogyasztói magatartás elemzése.
Közömbösségi görbék, költségvetési egyenes.
Vállalat, vállalkozási formák. A termelési függvény értelmezése.
A munka átlagterméke, határterméke.
A termelés költségei, a költségfüggvények. Profitfogalmak.
Tökéletesen versenyző vállalat profitja. Fedezeti- és üzembezárási pont.
A piactípusok jellemzői. A vállalati magatartás elemzése.
Termelési tényezők piaca, tőkepiac.
Értékpapír fogalma, csoportosítás. Értékpapírpiac jellemzői, szerepe.
Termelési tényezők piaca, munkapiac.
Termelési tényezők piaca, föld- és ingatlanpiac.
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A makroökonómia alapösszefüggése, alapfogalmai.
A makrogazdasági szereplők jellemzői.
A makrogazdasági teljesítmények mérése, főbb mutatói, a mérés problémái.
Makrogazdasági körforgás, a jövedelemáramlás számviteli modellje.
A fogyasztási kereslet tényezői, az egyensúly jövedelem kialakulásának folyamata.
A pénz és bankrendszer. A pénz és pénzhelyettesítők, pénzfunkciók, pénzteremtés a 
modern bankrendszerben.
Az infláció és okai, típusai és az infláció gazdasági következménye. Stagfláció és defláció.
Gazdasági növekedés, a növekedés feltételei, tényezői és csoportosításuk.
A munkával kapcsolatos növekedési tényezők és szerepük a kibocsátás növelésében. A 
tőkével kapcsolatos növekedési tényezők és szerepük. A technikai haladás szerepe a 
gazdasági növekedésben.
A munkanélküliség típusai és mérése. A foglalkoztatottság, a foglalkoztatási válság.
Az állam gazdasági szerepe. A gazdaságstabilizáció és gazdaságpolitika lényege. Az állam 
feladatai tiszta piacgazdaságban. Az állami beavatkozás vegyes gazdaságokban.
Az állami beavatkozás eszközrendszere. Az állami tulajdon. Költségvetési politika, 
monetáris politika lényege és eszközei.
Nemzetközi gazdasági kapcsolatok. A külkereskedelem előnyei. Az állam szerepe a 
külkereskedelem alakításában. A gazdasági nyitottság.
Nemzetközi gazdasági szervezetek. Nemzetközi vállalatok. Nemzetközi gazdasági 
integráció. Nemzetközi pénz- és tőkeáramlás. Nemzetközi fizetési mérleg és hatása a 
nemzetgazdaságokra.
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Félévközi követelmények
AZ ELŐADÁSOK LÁTOGATÁSA KÖTELEZŐ!

A pótlás módja: lásd TVSZ
Aláírás feltétele: zárthelyi

A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb): szóbeli vizsga
Irodalom:

Kötelező: Közgazdaságtan mérnököknek Szemelvénygyűjtemény BMF 2003.
Ajánlott: Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan I-II-III. KJK 1987.
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