
Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 
 

Mikro- és makroökonómia (BKS1102L) 

  

 

Féléves tematika: 

 

1. konzultáció Bevezetés, a közgazdaságtan tárgya, a gazdaság alapvető 

feladatai, megoldási módok.  

A piac lényege, elemei, működési feltételek, piaci 

mechanizmusok. 

A termelési tényezők piaca. 

Az externáliák fajtái, internalizálásuk módjai. A javak 

csoportosítása. 

2. konzultáció Makrogazdasági mutatórendszer. 

Az állam szerepe a gazdaságban, a beavatkozás fő területei. 

Infláció. 

Munkanélküliség. 

Gazdasági növekedés. 

Bank és bankrendszer. 

3. konzultáció A tőzsde működése, tőzsdei műveletek, az egyes 

értékpapírok jellemzői. 

A fiskális politika működése, az állami költségvetés 

felépítése. 

ZH, A világgazdaság működése, globalizáció.   

A nemzetközi fizetési mérleg felépítése. 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

 

A vizsgára bocsátás feltétele: a zárthelyi dolgozat sikeres megírása. A zárthelyi dolgozatot a 

kiírt konzultációs órán kell az előadás keretén belül megírni (minimum 51 %-os szinten). 

 

A kollokvium típusa: írásbeli  

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

A félév végi érdemjegy az írásbeli kollokviumon elért eredmény és a zárthelyi dolgozat 

eredménye alapján kerül kialakításra. Sikeres kollokvium az írásbeli min. 51%-os 

teljesítésével érhető el. 

 

Nyíregyháza, 2018.08.12. 

 

Dr. Hegedüs László Zsigmond 
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Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 
 

Féléves tematika: 

Oktatási hét Előadás 

1. hét Bevezetés, a közgazdaságtan tárgya, a gazdaság alapvető 

feladatai, megoldási módok.  
 

2. hét A piac lényege, elemei, működési feltételek, piaci 

mechanizmusok. 

3. hét A termelési tényezők piaca. 
 

4. hét Az externáliák fajtái, internalizálásuk módjai. A javak 

csoportosítása. 

5. hét Makrogazdasági mutatórendszer. 

6. hét Az állam szerepe a gazdaságban, a beavatkozás fő területei. 

7. hét Infláció. 

8. hét Munkanélküliség. 

9. hét Gazdasági növekedés. 

10. hét Bank és bankrendszer. 

11. hét A tőzsde működése, tőzsdei műveletek, az egyes értékpapírok 

jellemzői. 

12. hét A fiskális politika működése, az állami költségvetés felépítése. 

13. hét ZH, A világgazdaság működése, globalizáció.   

14. hét A nemzetközi fizetési mérleg felépítése. 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az 

Intézmény a hallgatóktól elvárja a részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

- vizsga típusa: írásbeli 



 

A vizsgára bocsátás feltétele:  

A zárthelyi dolgozat sikeres megírása. Elfogadásának feltétele a min. 50%-os eredmény 

elérése.  

 

A kollokvium típusa: Kollokvium írásban. Írásbeli vizsga anyaga: tantárgyi tematikának 

megfelelően, előadások anyaga, témakörei, feladatai. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az érdemjegy az írásbeli kollokvium és a zárthelyi dolgozat eredménye alapján tevődik össze 

(50-50%) 

 

Nyíregyháza, 2018.08.12. 

 

Dr. Hegedüs László Zsigmond 
  



Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 
Közgazdasági alapismeretek (TAB1104L) 

  

 

Féléves tematika: 

 

4. konzultáció A piac lényege, elemei, működési feltételek, piaci 

mechanizmusok.  

A termelési tényezők piaca.  

Infláció.  

Munkanélküliség.  

Gazdasági növekedés. 

 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

 

A kollokvium típusa: írásbeli  

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

A félév végi érdemjegy az írásbeli kollokviumon elért eredmény alapján kerül megállapításra. 

Sikeres kollokvium az írásbeli min. 51%-os teljesítésével érhető el. 

 

Nyíregyháza, 2018.08.12. 

 

Dr. Hegedüs László Zsigmond 
 

 

 

 


