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I. Általános információk
laborgyakorlatokról

az

elıadásokról,

szemináriumokról,

szak-

vagy

Tantárgy neve: GAZDASÁGTAN. JELENKORI ELMÉLETEK
ECONOMIE. TEORII CONTEMPORANE
Kódszám: HFM3012
Tantárgy tantervi besorolása: választható
Kreditszám: 4
Óraszám: 2 óra elıadás x 14 hét = 28 óra
Végsı értékelési forma: kollokvium
Helyszín: 8/I-es terem
Órarend: órarend szerint

II. Az elıadás, szeminárium, szak- vagy laborgyakorlat tituláris oktatója
Név, tudományos fokozat: Molnár Judit adjunktus, Közgazdasági Kar, Politikai Gazdaságtan Tanszék
Elérhetıség (e-mail cím, telefonszám): ml_judit@yahoo.com
Fogadási óra:

III. A tantárgy leírása
Célkitőzések: a közgazdasági alapmőveltséget adó ismeretek elsajátítása; a közgazdászi gondolkodáshoz
szükséges készségek, szemléletmód megértése és elsajátítása.
Tartalom: a gazdasági folyamatok vizsgálata a kortárs gazdasági elméletek nézıpontjából.
Szakértelem:
a) Kognitív szakértelem: a gazdasági látásmód logikai alapelemeinek (kognitív sémáinak) megismertetése
és elsajátítása.
b) Applikatív szakértelem: a mikroökonómia és a makroökonómia fogalmi készletének és logikai
összefüggésrendszerének megértése lehetıvé teszi a hallgató számára számos gazdasági jelenség
azonosítását és megértését, a gazdasági történések világában való eligazodást.
Módszerek: elıadás, esettanulmányok, gyakorlati feladatok

IV. Kötelezı könyvészet
Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus: Közgazdaságtan, Közgazdasági és Jogi kiadványok-Kerszöv
Jogi és Üzleti könykiadó Kft.,Budapest, 2000.
Joseph G.Nellis Parker: A közgazdaságtan alapjai, Panem, Budapest 1997.
Paul Heyne, Peter J. Boettke, David L.Prychitko: A gazdasági gondolkodás alapjai, Nemzeti
Tankönykiadó, Budapest, 2004.

V. A tantárgy oktatása során használt eszköztár: szakkönyvek, szövegek, példaanyag
VI. Az elıadások, szemináriumok, részfelmérések/parciális vizsgák, elvégzendı feladatok
részletes terve/beosztása
1. hét:
Elıadás: A társadalmi mikrofolyamatok koordinációs alapformái.Az árak és piacok körforgás modellje
(kereslet, kínálat termékpiacokon, tényezıpiacokon). A piaci kudarcok és a kormányzat szerepvállalása.

2
Kulcsszavak: Piaci, bürokratikus, etikai, agresszív koordináció, vegyes gazdaság, termelési lehetıségek
görbéje
Könyvészet: Samuelson 3-42.

2. hét:
Elıadás: Kereslet és fogyasztói magatartás.
Kulcsszavak: Hasznosság, költségvetési korlát,határhaszon, ordinális hasznosság
Könyvészet: Samulson 77-91.

3. hét:
Elıadás: Termelési és üzleti szervezet.A termelés és a határtermék elmélet
Kulcsszavak: Termelési függvény, össztermék, határtermék, átlagtermék, fıbb vállalati formák
Könyvészet: Samulson 99-110.

4. hét:
Elıadás: Költségelemzés.Gazdasági költségek és üzleti számvitel.
Kulcsszavak: Összsköltség, állandó, változó költség, határköltség, normál profit
Könyvészet: Samulson 111-123.

5. hét:
Elıadás: A kínálat és kereslet egyensúlya. A kereslet és kínálat árrugalmassága.
Kulcsszavak: Keresleti számtáblázat vagy keresleti görbe, kínálati számtáblázat vagy kínálati görbe,
egyensúli ár és mennyiség,rugalmas, rugalmatlan, egységnyi rugalmasságú kereslet
Könyvészet: Samulson 43-77.

6. hét:
Elıadás: Tökéletesen versenyzı piacok. A Tökéletlen verseny okai és a tökéletlen verseny vállalatainak
magatartása.
Kulcsszavak: A profitmaximalizáló cég kibocsátása, üzembezárási pont, fedezeti pont, monopólium,
oligopólium, monopolisztikus verseny
Könyvészet: Samuelson 133-176.

7. hét:
Elıadás: A gazdasági rendszerek összteljesitményének mérése (a hazai bruttó össztermék
meghatározásának lényege)
Kulcsszavak: Hazai bruttó össztermék(GDP), nominál versus reál GDP, potenciális GDP
Könyvészet: Joseph G. Nellis-David Parker 51-98; Paul Heyne 347-364.

8. hét:
Elıadás: Foglalkoztatottság és munkanélküliség
Kulcsszavak: Munkanélküliségi ráta, munkaerıkinálat, munkaerıkereslet, súrlódásos, strukturális
munkanélküliség
Könyvészet: Paul Heyne 441-460.

9. hét:
Elıadás: A pénz. A Jegybank tevékenysége és a monetáris politika
Kulcsszavak: monetáris aggregátumok, tranzakciós pénzkereslet, spekulatív pénzkereslet, nominális és
reál kamatláb
Könyvészet: Paul Samuelson 451-458, 479-487.

10. hét:
Elıadás: A konjunktúraciklusok és az aggregált kereslet elmélete
Kulcsszavak: konjunkturaciklus, aggregált kereslet fıbb össztevıi
a pénz tranzakciós forgási sebessége, a kormányzati kiadások multiplikátora, a pénzkereslet
kamatérzékenysége
Könyvészet: Samuelson 421-427.

11. hét:
Elıadás: Monetáris és költségvetési politika (keynesiánusok versus monetaristák)
Kulcsszavak: fogyasztói árindex, költséginfláció, keresleti infláció, indexálás
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Könyvészet: Samuelson 637-645, Nellis-Parker 153-174.

12. hét:
Elıadás: Az infláció természete és hatásai. Az árstabilitás fenntartása
Kulcsszavak: megtakarítási ráta, a technológiai határ elérése versus kitágítása
Könyvészet: Joseph G.Nellis D. Parker175-200.

13. hét:
Elıadás: Kinálatoldali közgazdaságtan.Gazdasági növekedés
Kulcsszavak: nominális árfolyam, reálárfolyam, vásárlóerıparitás
Könyvészet: Joseph G.Nellis D. Parker175-200.

14. hét:
Elıadás: Nemzetközi kereskedelem.Árfolyam politika. A fizetési mérleg. A fizetési mérleg
egyensúlytalanságának kezelése
Kulcsszavak: fizetési mérleg összetevıi, folyó fizetési mérleg, tıkemérleg,hivatalos tartalékváltozások
Könyvészet: Joseph G.Nellis D. Parker175-200.

VII. Felmérés/értékelés módja (az osztályozásban való részaránya %-ban)
A félév folyamán: gyakorlati feladatok - 20%
A félév végén (vizsgaszesszióban): írásbeli vizsga – az elıadások anyagának ismerete - 80%
VIII. Szervezési részletek, kivételes esetek kezelése
Jelenlét: az elıadások 70 %-án ajánlatos.
Vizsgafeltételek: gyakorlati feladatok elvégzése.
Pótlási lehetıségek: Hivatalosan igazolt hiányzás esetén a gyakorlati feladatok pótlása a szesszióban, a
vizsga idıpontjáig.
Plagizálás, vizsgán való csalás következményei: kizárás a vizsgáról.
Óvások megoldása: az írásbeli dolgozat kiértékelése a hallgató jelenlétében.

IX. Választható/opcionális könyvészet
Robert Heilbroner-Lester Thurow: Közgazdaságról közérthetıen, Windsor Kiadó, Budapest, 1996.
Rolf Dulbs, Közgazdaságtan, Nemzeti Tankönykiadó Rt., Budapest, 1997.
Joseph E. Stiglitz: A kormányzati szektor gazdaságtana, Közgazdasági és Jogi kiadványok-Kerszöv Jogi
és Üzleti könykiadó Kft.,Budapest, 2000.

Tanszékvezetı/Magyar tagozatfelelıs:
________________________________

Egyetemi oktató:
__________________________

