
 

I.2. Ismeretkörök/tantárgyi programok, tantárgyleírások  
 

 

(1.) Tantárgy neve: Közgazdasági és munkaerő-piaci alapismeretek Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: (70%-30%) 

A tanóra1 típusa: ea+szem. és óraszáma: 2 óra/hét az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők2 (ha vannak):  - 

A számonkérés módja (koll./gyj. / egyéb3): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok4 (ha vannak): témakidolgozások, 

órai referátumok 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak) 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Mivel foglalkozik a közgazdaságtan? A közgazdaságtan célja, jellege. A gazdasági fejlődés 

fokozatai I. (K. Bücher, A. Giddens) Modern gazdasági rendszerek és a koordináció típusai 

(Polányi, Kornai) A gazdaság szereplői: háztartások és vállalkozások, nonprofit 

szervezetek és az állam. (Weber, Schumpeter) A tőke fogalma és formái: anyagi tőke, 

emberi (kulturális) tőke, társadalmi tőke. (Bourdieu) A pénz funkciói és a pénzügyi 

intézményrendszer működése. A munkaerőpiac szereplői. A munkaerőpiac és az árupiac 

különbségei. A foglalkoztatottság főbb tendenciái és a munkanélküliség fajtái, okai.  

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Botos Katalin: Közgazdaságtan nem csak közgazdászoknak Tarsoly Kiadó, Budapest, 

2014. 

Bitsánszky Géza: Bevezetés a közgazdaságtanba (harmadik kiadás) Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar közgazdasági Intézet, Budapest, 1999. 

P. A. Samuelson – W. D. Nordhaus: Közgazdaságtan I_III. Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, Budapest, 1993. 

Leveleki Magdolna:  Az iparosodottság és a kisvállalkozói sűrűség néhány összefüggése  

Századvég folyóirat,  2002/3.  

Leveleki Magdolna: Kisvállalkozások iparosodott térségekben a kilencvenes években 

Budapest: Akadémiai Kiadó, 2008.  

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 

7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

Ismeri és érti a közgazdasági tudományok fogalomkészletét. 

                                                           
 

1 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató 

személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek 

időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
2 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
3 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
4 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  



- Ismeri és érti a társadalmi fejlődésre, a társadalmi-gazdasági rendszerre, tagozódásra, 

intézményekre és szervezetekre vonatkozó főbb elméleteket. 

- Ismeri és érti a társadalom működését, a társadalmi-gazdasági folyamatokat, a szociális 

problémák és a gazdaság, a munkaerőpiac működésének összefüggéseit, a veszélyeztető tényezőket, 

valamint, hogy mindezek hogyan hatnak az egyes emberekre, családokra, csoportokra, 

szervezetekre és közösségekre. 

b) képességei 

- Képes eligazodni a szociális terület és a gazdaság összefüggései, valamint a gyakorlat által 

felvetett konkrét társadalmi-gazdasági problémák és lehetséges megoldási módszerek között. 

- Képes kritikus szemlélettel és reflektív módon megfogalmazni a társadalmi és szociális 

problémákat, a veszélyeztető tényezőket és a problémakezelés folyamatát. 

c) attitűdje 

- törekszik a valóságos folyamatok és összefüggések feltárására.  

d) autonómiája és felelőssége 

- Felelős döntéseket tud hozni a problémák helyes felismerése által a társadalmi-gazdasági 

környezet és  a munkaerőpiac lehetőségeinek figyelembe vételével.  
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):  

dr. habil. Leveleki Magdolna Ph.D. tanszékvezető főiskolai tanár 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

dr. habil. Leveleki Magdolna Ph.D. tanszékvezető főiskolai tanár 
 


