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( D )    IV.  1.  Tantárgyleírások 
 
Tantárgy neve: Általános közgazdaságtan 
 
Mely szakokon oktatják: földrajz-, földrajz–x tanári és geográfus szak 
 
Tantárgyfelelős neve: 
dr. Kurtán Lajos  

Tantárgyfelelős beosztása: 
 egyetemi docens 

 
 
Tantárgy besorolása: kollégium (kötelező) 
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: egy                                                  félév (az 1. szemeszter) 
Számonkérés módja: kollokvium, ill. azt "kiváltó" megajánlott jegy 
Tantárgyhoz rendelt kreditek száma:  –                          kredit  – 
 
 

Tantárgy elsajátításához feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint: 
 A középiskolai közismereti tantárgyak anyaga, ill. a mindennapi gazdasági jellegű tapasztalatok. 
 
 
Tantárgy célja, célkitűzései: 
 Megismertetni a hallgatókat a közgazdaságtan alapkérdéseivel, remélhetőleg felkeltve érdeklődésüket, 
ösztönözve őket további, ezirányú tanulmányok folytatására és az ismeretek alkalmazására; ezáltal alapozó  
szerep betöltése a földrajztanári és a geográfus szakon folyó szakmai tantárgyi képzés vonatkozásában is. 
 
 
A tantárgy évközi ellenőrzés módjai: 

Kettő (tehát negyedévenkénti) zárthelyi dolgozat; ha mindkettő legalább közepes, akkor megajánlott 
jegy; különben kollokvium. Házidolgozat is készíthető megbeszélt témából; eredménye beszámít a kollokvi-
umi jegybe. 

 
 
A tantárgy tartalma:  
A bevezető jellegű témaköröket és a mikroökonómiai jellegű alapismereteket foglalja magában. 
Részletezve: 
ELSŐ RÉSZ. BEVEZETÉS A KÖZGAZDASÁGTAN TANULMÁNYOZÁSÁBA  
I. Mire való és mivel foglalkozik a közgazdaságtan? Miért tanulmányozzuk a közgazdaságtant? A közgazda-
ságtan tárgya: a gazdasági folyamat, a gazdálkodás, ennek alapproblémái. A gazdaság tulajdoni és szervezeti 
struktúrája. Specializáció és munkamegosztás – a gazdasági koordináció szükségessége és alaptípusai. A mai, 
modern vegyes gazdaság működése (piac és kormányzat).  
II. A piacgazdaság alapvonásai. A piac és szereplői. A keresleti-kínálati függvény. Az állam gazdasági szerepe. 
A piaci verseny jellege, piaci formák. Alapvető piacok. A határelemzésről. 
III. A közgazdaságtan rövid története.  Az értékelmélet – a közgazdasági gondolkodás alapja. A közgazdasági 
nézetek, elméletek fejlődésének főbb állomásai: ókor, középkor; merkantilizmus és fiziokratizmus; klasszikus 
közgazdaságtan; Marx és a marxizmus; neoklasszikus közgazdaságtan; keynesi forradalom; monetáris ellenfor-
radalom; újabb irányzatok. 
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        FOLYTATÁS 
Tantárgy neve: Általános közgazdaságtan 
 
A tantárgy tartalma folytatás: 
 
MÁSODIK RÉSZ. A MIKROÖKONÓMIA ALAPJAI  
Mivel foglalkozik a mikroökonómia? 
IV. A termékpiac. A termékpiac fogalma és szereplői. A termékpiac keresleti oldala: a fogyasztó (háztartás). A 
fogyasztói magatartás fő vonásai. A hasznosság elmélete és mérhetősége. A fogyasztói döntés optimalizálása. 
Közömbösségi görbe és költségvetési egyenes. A jövedelem és az ár hatása a keresletre. A piaci kereslet rugal-
massága. A termékpiac kínálati oldala: az üzleti szervezet (vállalat). Üzleti szervezet – üzleti vállalkozás – vál-
lalat. Vállalati környezet, célok, stratégia és taktika. Vállalkozások alaptípusai. Vállalati költségek, bevétel és 
profit. Időtávok a mikroökonómiában. Termelési és költségfüggvények, a kínálat meghatározódása rövid távon.  
V. A termelési tényezők piaca. A termelési tényezők csoportosítása, keresleti-kínálati viszonyai. A munkapiac. 
A tőkepiac (pénz- és értékpapírpiac, a reáltőke piaca). Tőkebefektetések értékelése, vagyonértékelés. A földjára-
dék. A vállalkozói (manager-) piac. A jövedelmek elosztása. 
 
 
Kötelező és ajánlott jegyzetek, irodalom jegyzék: 
Kötelező irodalom: 
– Kurtán Lajos: A közgazdaságtan alapjai. Egyetemi jegyzet. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1996. 
– Kurtán Lajos: Szemléltető anyagok mikroökonómiából. ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tan-

szék, Budapest, 1998. (sokszorosítás) 
Ajánlott irodalom: 
– P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus: Közgazdaságtan I. kötet. Alapfogalmak és II. kötet. Mikroökonómia. 

Kögazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1990., ill. 1991. 
 
 
A tantárgy tárgyi szükségletei: 
– tábla, kréta 
– írásvetítő 
– nyomtatott irodalom és szemléltető anyagok 
– számológép 
 
 
Tantárgyi vonatkozású kutatások: 
 A tantárgyfelelős-előadó egyik fő kutatási területe a közgazdaságtan szakdidaktikája (tudományos fo-
kozattal rendelkezik; megvalósítja a vonatkozó külföldi és hazai szakirodalom folyamatos figyelését és feldolgo-
zását, az eredmények beépítését az oktatásba. 
 
 
A tantárgy minőségbiztosítási módszerei, a tantárgy fejlesztési politikája: 
– rendszeres anonim kérdőíves felmérések a hallgatók körében; 
– folyamatos tartalmi és metodikai fejlesztési törekvések; 
– a tantárgyi koncentráció permanens fejlesztése. 
 
 
Személyi feltételek (létszám, felkészültség): 
 Az előadásokat dr. Kurtán Lajos okl. közgazdász-tanár, a neveléstudomány kandidátusa, PhD, okl. 
adótanácsadó, adószakértő tartja. 


