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( D )    IV.  1.  Tantárgyleírások 
 
Tantárgy neve: Közgazdasági alapismeretek I-II.  
 
Mely szakokon oktatják: TTK összes szak és évf. (kötelezően  választható társadalomtudományi koll.)  
 
Tantárgyfelelős neve: 
dr. Kurtán Lajos  

Tantárgyfelelős beosztása: 
 egyetemi docens 

 
Tantárgy besorolása: kollégium (kötelezően választható társadalomtudományi) 
Tantárgy heti óraszáma:  2                                    tanóra elmélet 
Tantárgy heti óraszáma:  –                                    tanóra tantermi gyakorlat 
Tantárgy heti óraszáma:  –                                    tanóra laboratóriumi gyakorlat 
Előirt küls ő szakmai gyakorlat: – 
Tantárgy összóraszáma: 28                                             tanóra 
Tantárgy félévigénye: kettő (tetszőleges)                             félév 
Számonkérés módja: kollokviumok, ill. "kiváltó" megajánlott jegyek félévenként 
Tantárgyhoz rendelt kreditek száma:  –                          kredit  – 
 
 

Tantárgy elsajátításához feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint: 
 A középiskolai közismereti tárgyak anyaga;  mindennapi gazdasági tapasztalatok a hallgatóknál.  
 
 
Tantárgy célja, célkitűzései: 
 A korszerű általános műveltség megszerzésének, az "értelmiségivé" válásnak, az értelmiségi munka 
eredményes végzésének nélkülözhetetlen feltétele, hogy a legalapvetőbb közgazdasági összefüggésekkel tisztá-
ban legyünk. Különösen fontossá válik e követelmény és igény ma hazánkban, a piacgazdaság kiépítése és mű-
ködése támasztotta szükségletek fényében. 
 A Karunkon végző hallgatók (nem-tanári és tanárszakosok egyaránt) többsége az elhelyezkedési 
prognózisok szerint a piacgazdaság körülményei között vállalatoknál, ill. vállalkozási formában működő kutató 
intézeteknél, a magánvállalkozási szférában, vagy (ami lényegében ugyanaz) szellemi szabadfoglalkozásúként is 
tevékenykedik majd, ilymódon képtelen boldogulni bizonyos közgazdasági ismeretek nélkül. A tanári pályára 
készülők is csak célirányos közgazdasági alapokkal felvértezve képesek egyrészt a szakismereteket a társadalmi-
gazdasági környezetbe beágyazottan közvetíteni; másrészt a kibontakozó piacgazdaságban vezetői (iskolaigazga-
tói, -helyettesi stb.) feladatokat színvonalasan ellátni; osztályfőnöki és általános nevelőmunkájuk során tanítvá-
nyaikat az életre (ez pedig piaci élet lesz!) nevelni. 
 A kurzus korszerű ismeretanyag közvetítésével áttekintést nyújt a közgazdaságtan alapkérdéseiről, 
remélhetőleg felkeltve az érdeklődést, ösztönözve további ezirányú tanulmányok folytatására és az ismeretek 
alkalmazására. 
 
A tantárgy évközi ellenőrzés módjai: 

A vitákban való részvétel, referátum, beszámoló, házidolgozat, félévenként záródolgozat. 
 
A tantárgy tartalma:  
(I. félév:) 
1. Bevezetés a közgazdaságtan tanulmányozásába. 
    Mire való és mivel foglalkozik a közgazdaságtan? A piacgazdaság alapvonásai. Kis közgazdaságtan-történet. 
2. Egy kis mikroökonómia. 
    A gazdaság alapegységei (vállalatok, vállalkozások, háztartások) működésének alapkérdései. Termékpiac,     

termelésitényező-piac. 
 



 2 

 ( D )    IV.  1.  Tantárgyleírások 
         FOLYTATÁS 
Tantárgy neve: Közgazdasági alapismeretek  
 
 
A tantárgy tartalma folytatás: 
(II. félév:) 
3. Egy kis makroökonómia. 

Célok és eszköztár a makroökonómiában. Eredmény – a nemzeti kibocsátás. Költségvetési politika – adózás. 
Jövedelempolitika, életszínvonal. Foglalkoztatottság – munkanélküliség. Pénzrendszer – pénzügyi     politika 
– infláció. Gazdasági növekedés – konjunktúraciklusok. 

4. Betekintés a nemzetközi gazdaságba. 
    Integrációk, nemzetközi gazdasági szervezetek-intézmények és folyamatok. Hazánk a világgazdaságban. 
 
 
Kötelező és ajánlott jegyzetek, irodalom jegyzék: 
Kötelező irodalom: 
– Kurtán Lajos: A közgazdaságtan alapjai. Egyetemi jegyzet. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1996. 
– Kurtán Lajos: Szemléltetés a "Közgazdasági alapismeretek"-hez. ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldraj-

zi Tanszék, Budapest, 1998. (Sokszorosítás.) 
Ajánlott irodalom: 
A hallgatók konkrét érdeklődése, irányultsága alapján kijelölve. 
 
 
A tantárgy tárgyi szükségletei: 
– tanterem 
– tábla, kréta 
– írásvetítő 
– nyomtatott anyagok 
– számológép 
 
 
Tantárgyi vonatkozású kutatások: 
 A tantárgyfelelős-előadó mindkét kutatási területe (a közgazdaságtan szakdidaktikája; összehasonlító 
közgazdaságtan – átmenet a piacgazdaságba) folyamatosan ösztönöz a saját és mások általi kutatási eredmények 
beépítésére az oktatásba. 
 
 
A tantárgy minőségbiztosítási módszerei és fejlesztési politikája: 
 Anonim hallgatói kérdőív-kitöltések; folyamatos "karbantartás" tartalmilag-módszertanilag egyaránt; a 
legújabb tudományos eredmények beépítése az oktatásba. 
 
 
Személyi feltételek (létszám, felkészültség): 
 Előadó: dr. Kurtán Lajos egy. docens, okl. közgazdász-tanár, kandidátus, PhD, okl. adótanácsadó, adó-
szakértő. 


