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Oktatási cél:
Az alapvető közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek,
kölcsönhatásoknak megismerése. A makro-és mikroökonómiai jelenségek bemutatásával a gazdasági szereplők
cselekvéseinek mozgatórugóit tárjuk fel. A gazdasági ismeretek elsajátítása révén a műszaki és
természettudományok társadalmi hatásainak megismertetése. A tantárgy előkészíti és megalapozza az alkalmazott
közgazdasági tárgyak oktatását. Ebben félévben Makroökonómiát és Mikroökonómiát oktatunk.
Tematika:
Témakör
Óraszám
Előadások és gyakorlat (Gy)
A közgazdaságtan fogalma, kialakulása és irányzatai.
Mikroökonómiai alapfogalmak és folyamatok.
Gy: mikro1. feladatsor
A fogyasztói magatartás jellemzői és az optimális fogyasztás meghatározása
A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák.
Gy: mikro2-3. feladatsor
A termelési függvény értelmezése
A termelési költségek és költségfüggvények
Gy: mikro4. feladatsor
A vállalati magatartás elemzése tökéletes verseny esetén
Monopólium, monopolpiac működése
Gy: mikro5. feladatsor
A termelési tényezők piaca. Munka és földpiac
Értékpapír fogalma, csoportosítása. A tőzsde szerepe és működése
Gy: mikro6. feladatsor
I. zárthelyi mikroökonómiából
Makroökonómia alapfogalmai.
Makrogazdasági mutatók értelmezése
Gy: makro1. feladatsor
Makrogazdasági körforgás értelmezése
Fogyasztás-megtakarítás, egyensúlyi jövedelem meghatározása
Gy: makro2. feladatsor
A pénz kialakulása, fejlődése, funkciói
A bankrendszer kialakulása, fajtái. Pénzteremtés a modern gazdaságban
Gy: makro3. feladatsor
Infláció fogalma, fajtái, okai
Gazdasági növekedés, ciklikusság. Munkanélküliség mérése, típusai
Gy: makro4-5. feladatsor
Állam szerepe a gazdasági folyamatokban.
Az állami beavatkozás eszközrendszere.
Gy: makro6. feladatsor
II. zárthelyi makroökonómiából
Értékelés
Félévközi követelmények
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- előadáson és gyakorlaton kötelező a részvétel (hiányzás a TVSZ előírása szerint lehet),
- aláírás feltétele: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása
- gyakorlatokra a házi feladatok elkészítése
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Zárthelyi dolgozatok
értékelése:

0-49 % elégtelen
50-59 % elégséges
60-74 % közepes
75-89 % jó
90-100 % jeles
Aláírás pótlás és javítás 13. héten: aki igazolt hiányzás miatt nem tudott megjelenni a zárthelyi írás
módja:
időpontjában illetve javító dolgozatot szeretne írni (ha nincs igazolatlan hiányzása).
Vizsgaidőszak első hetében: akinek összpontszáma nem érte el az 50 %-ot (ismétlő
javítóvizsga díj befizetése kötelező). A pótlás írásbeli, a teljes félévi tananyagból.
Jegymegajánlás:
A zárthelyi dolgozatok átlagolt eredménye alapján 90%+10% órai munka
Vizsga:
szóbeli tételsor alapján
Tananyag
Kötelező:
Közgazdaságtan mérnököknek Szemelvénygyűjtemény BMF 2003.
Előadásanyag a moodleban
Elméleti kérdések és az önellenőrzés feladatai a moodleban
Vizsga tételek a moodleban
Ajánlott:
Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan – Makroökonómia - Mikroökonómia
KJK 1990.
Handa Lászlóné
Főiskolai docens
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