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Félévközi követelmények

A foglalkozásokon való
részvétel 
követelményei és a 
távolmaradás 
pótlásának lehetőségei:

Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező
esetben az OR-ZSE SZMSZ 241. § (7)-es bekezdése értelmében a kurzus
teljesítéséne igazolását a TH megtagadja és a hallgató ebben az esetben

vizsgára sem bocsájtható. 

Az igazolás módja a 
foglalkozásokon való 
távollét esetén:

 A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek
tekintettel a megengedett 25% hiányzásra.

A félévközi 
ellenőrzések 
(beszámolók, zárthelyi 
dolgozatok) száma, 
témaköre és 
időpontjai, pótlásuk és 
javításuk lehetősége:

–

A hallgató egyéni 
munkával megoldandó
feladatainak száma, 
típusa:

Osztályzat 
kialakításának módja: félévet lezáró vizsga

A tárgy rövid leírása, fontosabb témák, témacsoportok:

Előadás, gyakorlatok témakörei:

Témakör

 Történeti áttekintés, definíciók, értelemzések, alapfogalmak

Gazdaság szereplői és motivációik



 Munkamegosztás, komparatív előnyök

 Piacok, kereslet, kínlat

 Verseny és monopólium

 Jövedelemelosztás, pénz, infláció

 Nemzetgazdasági teljesítmény számbavétele

 Monetáris és költségvetési politika

 Foglalkoztatottság és munkanélküliség
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