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A TANTÁRGY ÁLTALÁNOS CÉLJA ÉS SPECIFIKUS CÉLKITŰZÉSEI 

 
Az egyén, s társadalom fennmaradása a sikeres gazdálkodástól függ. Ezért nélkülözhetetlen 

a gazdálkodás alapelemeinek ismerete. Ezek ugyanúgy megjelennek a mindennapok szintjén a 
családi gazdálkodásban, a háztartások működtetésében, mint a vállalkozások gazdasági 
irányításában. Az alapvető gazdasági ismeretek földrajzi környezetünk legfontosabb gazdasági, 
társadalmi folyamatait, típusjelenségeit és kapcsolatrendszereit foglalják magukban, amelyek 
szükségesek az idegenforgalmi szolgáltatások sikeres működtetéséhez is, ezért a képzés 
megalapozásának szerves részét képezik. 

A gazdasági ismeretek oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék a gazdasági élet 
legfontosabb szereplőit, megismerjék a legfrissebb gazdasági ismereteket, folyamatokat. Képesek 
legyenek értelmezni azokat mind a gazdasági élet szereplőinek szempontjából, mind 
nemzetgazdasági, világpiaci összefüggésben. Olyan földrajzi közgazdasági szemléletet sajátítsanak 
el, amely segíti a gazdaságpolitikai tájékozottság kialakulását. 
 
 
A TANTÁRGY TARTALMA  

 
1. A közgazdasági alapkategóriák:  

A gazdálkodás folyamat rendszere. A szükségletek rendszere. A fogyasztási döntés fő tényezői. 
2. A gazdasági élet szerkezete:  

A nemzetgazdaság fogalma és szerkezete. A gazdasági élet tulajdonviszonyai. A gazdaság 
szervezeti keretei. 

3. A piac jellemzői:  
A piac fogalma és típusai. A piac fő elemei. Az áru fogalma és az árutermelés folyamata. A piaci 
verseny és a piaci formák. 

4. A piac működése:  
A kereslet, a kínálat és az árak kapcsolata. A termelési tényezők piacainak típusai. A piacgazdaság 
működése. Az értéktőzsde és az árutőzsde működése. 

5. A pénz kialakulása és funkciói: 
A pénz kialakulása és szerepe. A nemesfémpénz és a pénzhelyettesítők. A pénz értéke az időben. 

6. A modern pénzügyi szektor: 
A mai pénzügyi rendszer kialakulása. A pénzteremtés mechanizmusa, a pénzkínálat 
szabályozása. A bankok pénzügyi szerepe. A működő tőke típusai és gazdasági szerepe.  

7. Vállalkozások a gazdaságban:  
A vállalkozások létrehozása, tulajdonságai. A vállalkozások gazdasági funkciója. A 
vállalkozások tulajdonviszonyai. 

8. A vállalkozások termelő-szolgáltató tevékenysége: 
A vállalkozási tevékenység megtervezése. A termelés költségei. A vállalkozások nyeresége, a 
profit maximalizálása. 

9. Az állam a gazdaságban: 



Az állam vagyona, feladatai. Az állami költségvetés. Az állami monetáris politika. Az állam 
piacgazdasági szerepe. 

10. A gazdasági növekedés értelmezése, ciklusai:  
A gazdasági növekedés tényezői. A gazdasági növekedés típusai. A növekedés feltételei és 
korlátai. Konjunktúra ciklusok a gazdaságban. 

11. A gazdasági működés egyensúlyzavarai a munkaerőpiacon: 
A munkaerőpiac jellemzői. A munkanélküliség kialakulásának oka, típusai. A feketegazdaság 
problémaköre. 

12. A gazdasági működés egyensúlyzavarának szerepe az árszínvonal változásában: 
Az infláció fogalma, típusai, mérése. Az adósságválság kialakulásának okai, társadalmi-gazdasági 
hatásai. Az állami beavatkozás eszközkészlete. 

13. A nemzetgazdasági folyamatok számbavétele: 
A gazdasági fejlettség mutatói (GDP, GNP, GNI, GNDI, NNDI). Az országok fejlettség szerinti 
csoportosítása. A Nemzeti Elszámolások Rendszere (SNA), mérőszámai, tipizálása. Nemzetközi 
fizetési mérleg. 

14. A világgazdaság folyamatai és szereplői: 
A világgazdaság fejlődése. Multinacionális vállalatok, adóparadicsomok és integrációs 
szervezetek. A nemzetközi kereskedelem szerkezete. A globalizáció, és az általa okozott 
társadalmi-kulturális ellentétek. 

15. A magyar gazdaság helyzete, gazdaságpolitikai feladatai: 
A magyar gazdaság földrajzi-társadalmi környezete, a gazdasági szerkezetváltás. A piacgazdaságra 
történt áttérés munkaerő piaci, pénzügyi következményei. A gazdaság jelenlegi helyzete. Az EU 
teremtette gazdasági környezet, hazánk lehetőségei és feladatai. 

 
KÖTELEZŐ ÉS AJÁNLOTT IRODALOM  
A vonatkozó törvények. Az 1996. évi törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről. 
Dürrné Csabina I. (1999): Gazdasági ismeretek. Celldömölk: Pauz-Westermann Kiadó. - 96 p. 
Egri I. – Hegedűs L. – Katona M. (2003): Gazdasági ismeretek. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola 

Általános Közgazdaságtudományi Tsz. – 100 p. 
Bernek Á. Kondorosi F. – Nemerkényi A. – Szabó P. (2004): Az Európai Unió. Budapest: 

Cartographia Kft. – 253 p. 
 


