
  

 

 

 

PTE KTK 

BA-TANTERV 
 

 

KÖZGAZDASÁGI KÉPZÉSI ÁG 

ALKALMAZOTT KÖZGAZDASÁGTAN  
ALAPSZAK 

 

BA2006 

 

 

(TELJES MUNKAIDŐS KÉPZÉS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pécs. 2006. 
Utolsó módosítás: 2010-11-18 Gáspár Tamás 



 

 

2 

 

A SZAK BEMUTATÁSA 

 

Ennek a hazánkban csak viszonylag kevés intézményben oktatott Alkalmazott 

közgazdaságtan szaknak a tananyaga teljes mértékben megfelel a fejlett országokban folyó 

BA szintű közgazdászképzés tematikájának. Ettől határozottan el kell választani a magyar 

nyelvben szerencsétlen módon szintén közgazdászként emlegetett, ám az angol 

terminológiában economics helyett business megjelöléssel illetett üzleti képzési ágat. Az 

utóbbi részaránya a hazai felsőoktatásban kirívóan magas a fejlett országokra jellemző 

arányokhoz képest, ezért a napjainkban fenyegető túlképzés problémája az Alkalmazott 

közgazdaságtan szak esetében nem merül fel. Mindezek alapján a szakon végzett hallgatók jó 

elhelyezkedési esélyekre számíthatnak.  

 

Az Alkalmazott közgazdaságtan szakon folytatott tanulmányok választása elsősorban azok 

számára célszerű, akik a hazai és nemzetközi munkapiacon jól hasznosítható, nehezen 

imitálható készségeket kívánnak elsajátítani, és ennek érdekében képesek és hajlandóak is az 

általában szokásosnál komolyabb erőfeszítéseket tenni. A tanulmányi és vizsgakövetelmények 

sikeres teljesítése feltételezi a középiskolai matematika tananyag készségszintű ismeretét. 

Jelentős mértékben megkönnyíti továbbá a tanulmányok folytatását az alapos történelmi és 

földrajzi ismereteknek, az angol nyelven történő olvasás képességének és az alapvető 

számítógépes ismereteknek a megléte. Nem szükségesek ugyanakkor a szakközépiskolai 

mikro- és makroökonómiai, valamint számviteli ismeretek, ezeket ugyanis szak tantárgyi 

programjai tartalmazzák. 

 

A szükséges elméleti, módszertani és gyakorlatias ismeretek birtokában a szakon végzettek 

képessé válnak arra, hogy rövid időn belül nagyfokú önállósággal és kreatívan vegyenek részt 

elemző és különböző szintű közgazdasági döntés-előkészítő feladatok megoldásában. Így a 

munkaerő-piaci igény a szakon végzett hallgatók iránt a közszféra országos és regionális 

jelentőségű hazai és külföldi intézményeiben, a pénzügyi irányítás intézményeiben, országos 

és regionális szerepű bankoknál, nagyvállalatoknál és non-profit szervezeteknél jelentkezik 

elsősorban. Az alapszakon végzett hallgatók a megfelelő szakmai készségek birtokában 

alkalmasak lesznek kisebb egységek irányítására, középvezetői pozíciók betöltésére is. 

 

Nem kevésbé fontos cél továbbá a hallgatók felkészítése a mester szintű 

közgazdaságtudományi képzésre, elsősorban a szak egyenes folytatását képző Közgazdasági 

elemző mesterszakon folytatandó haladó szintű tanulmányokra. Mivel az oklevél 

megszerzésének nem feltétele a fél éves szakmai gyakorlat, MA szintű tanulmányaikat a 

felvételt nyert jelentkezők rögtön az alapdiploma megszerzése után folytathatják. 
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KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 
 

1. Az alapképzési szak megnevezése: alkalmazott közgazdaságtan  

  

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 

szereplő megjelölése:  

végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA),  

szakképzettség: közgazdász alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon 

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Applied Economics 

3. Képzési terület: gazdaságtudományok 

  

4. Képzési ág: közgazdasági  

  

5. A képzési idő félévekben: 6 félév  

  

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 

6.1  A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 60 kredit;  

6.2  A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 27 kredit;  

6.3  A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték:  9 kredit;  

6.4  A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: kritériumkövetelmény kredit nélkül;  

6.5  A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 60 kredit;  

6.6  Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: - 

  

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alapvető mikro- és makrogazdasági, ágazati 

és funkcionális közgazdasági ismeretek birtokában képesek a gazdasági intézményrendszer 

különböző területein és szintjein közgazdasági elemző munkára, önálló munka végzésére a 

döntés-előkészítő, -elemző feladatok megoldásában, továbbá kellő mélységű elméleti 

ismeretekkel rendelkeznek a gazdaságtudományi képzés második ciklusban történő 

folytatásához. 

 

Az alapfokozat birtokában az alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon végzettek 

ismerik:  

- a gazdasági fogalmakat, összefüggéseket és elemzési módszereket, 

- a gazdálkodás különböző területeinek alapvető elveit és eszközeit, 

- a gazdasági kapcsolatok és intézmények rendszerét, működésük elveit és folyamatait,  

- a gazdasági erőforrásokkal való gazdálkodás, valamint a gazdasági szervezés és irányítás 

alapelveit és módszereit, 

- a nemzetközi gazdaság működésének törvényszerűségeit, benne kiemelten az EU 

működési rendszerét és politikáit. 

 

Az alapfokozat birtokában az alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon végzettek 

alkalmasak: 

- a gazdasági problémák felismerésére és a megoldásukra irányuló döntések előkészítésére, 

a szükséges információk beszerzésére és elemzésére, 

- a megszerzett tudás alkalmazására, gazdasági folyamatok tervezésével és irányításával 

kapcsolatos feladatok megoldására, 

- elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére,  

- önálló és csoportmunka végzésére. 
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Rendelkeznek önálló problémafelismerő és megoldó készséggel, innovációs készséggel, 

kritikai elemző és javaslattevő (kezdeményező) készséggel, társadalmi kérdések iránti 

érzékenységgel, szóbeli és írásbeli kommunikációs készséggel, tolerancia és szinergia 

lehetősége felismerésének képességével. 

 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:  

gazdaságtani és módszertani alapismeretek:   60-70 kredit 

matematika, statisztika, informatika, közgazdaságtan (mikro- és makroökonómia, 

nemzetközi gazdaságtan), vállalat-gazdaságtan, pénzügy, számvitel;   

társadalomtudományi alapismeretek:     15-25 kredit 

EU ismeretek, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, 

pszichológia, filozófia, szervezet- és vezetéselmélet;  

szakmai törzsanyag:        80-100 kredit  

gazdaságelméleti, gazdaságstatisztikai, pénzügyi, elmélettörténeti, gazdaság modellezési, 

gazdaságpolitikai, ágazati és funkcionális gazdaságtani, közösségi gazdaságtani, világ- és 

Európa-gazdaságtani, környezet gazdaságtani, közpolitikai ismeretek, továbbá differenciált 

szakmai ismeretek. 

 

9. Nyelvi követelmények:  

Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi 

vagy felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, illetőleg ezekkel egyenértékű érettségi 

bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 

 

 

 A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

  

A képzés 5 jelentős tantervi egységre (modulra) bontható: 

 

Modul Kreditpont 

A) Alapozó modul  

A.1) Módszertani alapozó modul 26 kp 

A.2) Gazdaságtani alapozó modul 43 kp 

A.3) Társadalomtudományi alapozó modul 24 kp 

B) Alapszak kötelező modul 60 kp 

C) Szakirányok (nem akkreditált) 15 kp 

C.1) Regionális menedzsment szakirány  

C.2) Pénzügyi eszközök és intézmények szakirány  

D)  Választható modul 9 kp 

E) Diploma konzultáció 3 kp 

 Összesen 180 kp 
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AJÁNLOTT TANTERV 
 

AZ ALKALMAZOTT KÖZGAZDASÁGTAN ALAPSZAK TANTERVE 
 

A) ALAPOZÓ TÁRGYAK 
 

ETR A tantárgy címe Tárgyfelelős Félév Óra Jelleg Vizsga Kredit 

 A) Általános alapozó modul       

 A.1) Módszertani alapozó 

modul 

      

BKOA01 Gazdaságmatematika I. Komlósi Sándor 1 2+2 ea + gy k 5 

BKOA02 Gazdaságmatematika II. Varga József 2 2+2 ea + gy k 5 

BKOA03 Statisztika I. Herman Sándor 2 2+2 ea + gy k 5 

BKOA04 Statisztika II. Rappai Gábor 3 2+0 ea k 3 

BKOA05 Informatika I. Borgulya István 1 2+2 ea + gy k 5 

BAKA01 Informatika II Dobay Péter 3 2+0 ea k 3 

 
A.2) Gazdaságtani alapozó 

modul 
      

BKOA06 
Bevezetés a 

közgazdaságtanba 
Madár Péter 1 2+2 ea + gy k 5 

BKOA07A Mikroökonómia I. Barancsuk János 2 2+1 ea + gy k 4 

BKOA08A Makroökonómia I. Bessenyei István 3 2+1 ea + gy k 4 

BAKA04 Nemzetközi gazdaságtan Schepp Zoltán 3 2+2 ea + gy k 5 

BKOA10 Pénzügytan Zeller Gyula 4 2+0 ea k 3 

BKOA18 Üzleti gazdaságtan László Gyula 1 2+0 ea k 3 

BKOA21A Marketing Törőcsik Mária 3 2+0 ea k 3 

BKOA20 Számvitel Beke Jenő 2 2+2 ea + gy k 5 

BNYA01 Gazdasági szaknyelv Muráth Ferencné 4 0+4 gy gy 4 

BKOB01 Üzleti kommunikáció Borgulya Istvánné 3 2+2 ea + gy k 5 

 
A.3) Társadalomtudományi 

alapozó modul 
      

BKOA19 Gazdasági jog Kiss György 2 2+0 ea k 3 

BKOA12 EU-ismeretek Kaposi Zoltán 2 2+0 ea k 3 

BAKA02 Szervezet- és vezetéselmélet Farkas Ferenc 3 2+0 ea k 3 

BKOA13 Gazdaságtörténet Kaposi Zoltán 1 2+0 ea k 3 

BKOA14 Filozófia Andrássy György 1 2+0 ea k 3 

BKOA15 Politológia Varga Tamás 1 2+0 ea k 3 

BKOA16 Gazdaságpszichológia a) Szabó Zoltán 2 2+0 ea k 3 

BKOA17 Gazdaságszociológia a) Pauker Csaba 2 2+0 ea k 3 

BAKA03 Konjunktúra és válság Kaposi Zoltán 2 2+0 ea k 3 
a) Választható tárgyak, az egyik választása kötelező 

 

 

B) A SZAK KÖZÖS, KÖTELEZŐ TÁRGYAI 
 

ETR A tantárgy címe Tárgyfelelős Félév Óra Jelleg Vizsga Kredit 

 B) Alapszak kötelező modul       

BAKB01 Mikroökonómia II. Barancsuk János 3 2+1 ea + gy k 4 

BAKB02 Makroökonómia II. Bessenyei István 4 2+1 ea + gy k 4 

BAKB03 Elmélettörténet Barancsuk János 4 4+0 ea k 5 

BAKB04 Iparági piacszerkezetek Varga Attila 6 2+0 ea k 3 

BAKB05 
Makrogazdasági adatok 

statisztikai elemzése 
Rappai Gábor 5 2+0 ea k 3 
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BAKB06 Gazdaságpolitika Szabó Zoltán 5 2+2 ea + gy k 5 

BAKB07 Környezet-gazdaságtan Buday-Sántha Attila 3 2+0 ea k 3 

BAKB08 Közösségi gazdaságtan Szabó Zoltán 5 2+2 ea + gy k 5 

BAKB09 Regionális gazdaságtan Varga Attila 5 2+2 ea + gy k 5 

BAKB10 Összehasonlító gazdaságtan Mellár Tamás 6 2+0 ea k 3 

BKOB04 Munkaerőpiaci politikák László Gyula 5 2+0 ea k 3 

BAKB11 
Dinamikus közgazdasági 

modellek 
Bessenyei István 5 2+0 ea k 3 

BKOB05 Adótan Herich György 6 2+0 ea k 3 

BKOB06 
Nemzetközi gazdálkodási 

ism. 
Takács Béla 4 2+0 ea k 3 

BKOB08 Vállalati pénzügyi ism. Bélyácz Iván 4 2+2 ea + gy k 5 

BKOB07 Termelésmenedzsment Vörös József 4 2+2 ea + gy k 5 

 

 

C)-E) A SZAKIRÁNYOK TÁRGYAI, VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK 
 

ETR A tantárgy címe Tárgyfelelős Félév Óra Jelleg Vizsga Kredit 

 C.) Szakirányok (nem 

akkreditált) 

      

 C.1./ Regionális 

menedzsment szakirány 

      

BAKC01 Alkalmazott regionális 

modellezés 

Varga Attila 6 2+0 ea 
k 

3 

BAKC02 Európai regionális politika Horváth Gyula 5 2+0 ea k 3 

BAKC03 Vidékpolitika Buday-Sántha Attila 5 2+0 ea k 3 

BAKC04 Regionális programozás Hanyecz Lajos 6 2+0 ea k 3 

BAKC05 
Önkormányzatok 

gazdálkodása 
Járosi Péter 6 2+0 ea k 3 

 
C.2./ Pénzügyi eszközök és 

intézmények szakirány 
      

BAKC06 Pénzügytan II. Zeller Gyula 5 2+0 ea k 3 

BAKC07 Tőzsdeismeretek Zeller Gyula 6 2+0 ea k 3 

BPSA08 
Nemzetközi pénzügyi 

kapcsolatok 
Schepp Zoltán 5 2+0 ea k 3 

BAKC08 Bankmenedzsment Kiss György 6 2+0 ea k 3 

BGMU04 Kockázatelemzés Gyetván Ferenc 6 2+0 ea k 3 

 D.) Választható modul x       

BKOV01 Regionális marketing Bakucz Márta 6 0+2 gy gy 3 

BKOV02 Tárgyalástechnika Dévényi Márta 6 0+2 gy gy 3 

BGMA11 Vállalkozások adózása Herich György 6 2+0 ea k 3 

BAKC09 
A centrum-periféria 

problematika 
Gazdag László 6 2+0 ea k 3 

BKOB03 
Emberi erőforrás 

menedzsment 
Karoliny Mártonné 6 2+0 ea k 3 

/S 
Választható tárgyak a többi 

szak tárgyaiból 
 6 4+0 ea k 6 

BAKA06 E.) Diploma konzultáció  6 2+0 ea + gy gy 3 
x A tételesen felsorolt tárgyakból legalább 6, összesen 9 kredit teljesítése kötelező 
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A SZAK FELELŐSE 
 
Alkalmazott közgazdaságtan szak 

Bessenyei István egy. docens 
nappali, magyar nyelvű képzés 

 

 

A SZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS TUDNIVALÓK 
 

 

▪ A szakirány-választás elvei és szabályai 

 

Szakirányonként minimum 15, maximum 25 fős létszámkorlát kerül bevezetésre. Ebből 

adódóan rangsorolnunk kell a jelentkezőket, ha valamely szakirányon túljelentkezésre kerül 

sor. A rangsorolás alapja az adott szakirányhoz köthető, korábban teljesített tantárgyak átlaga. 

A rangsor végére kerülő hallgatókat másik szakirányhoz soroljuk be. A fenti korlátok 

betartása mellett a besorolás az elsődleges hallgatói preferenciák lehető legteljesebb 

figyelembe vételével történik. 

 

A Regionális menedzsment szakirányhoz köthető tantárgyak: 

Mikroökonómia I-II. 

EU-ismeretek 

Gazdaságtörténet 

Politológia 

Környezet-gazdaságtan 

 

A Pénzügyi eszközök és intézmények szakirányhoz köthető tantárgyak: 

Makroökonómia I-II. 

Pénzügytan 

Konjunktúra és válság 

Gazdasági jog 

Nemzetközi gazdaságtan 
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▪ A kötelezően választható, illetve szabadon választható tárgyak köre, a választás 

szabályai 

 

A választható tantárgyak listáját a D modul tartalmazza. Ezek közül a 6. félévben kettőt kell 

felvenni. A ténylegesen elinduló tárgyakat mind a hallgatói választások, mind pedig Kar 

rendelkezésére álló emberi és dologi erőforrások korlátozhatják a hallgatói választás 

lehetőségének meghagyása mellett. 

 

A PTE 10% alkalmazási lehetőségei, feltételei 

A hallgató bármelyik tárgyat felveheti, de a kredit szempontjából a Közgazdaságtudományi 

Kar által elismert tárgyak számítanak tantervi kötelezettség-teljesítésnek. 

 

▪ Előfeltételi rend 

 

A sorszámozott tantárgyak (pl. Gazdaságmatematika I. és II.) esetében a magasabb sorszámú 

tantárgy felvételének szükséges feltétele az azonos megnevezésű, alacsonyabb sorszámú 

tantárgy teljesítése. 

Más előfeltétel nincs. Adott esetekben a sillabuszok tartalmazzák a feltételezett tudásanyagot. 

 

• A szakra vonatkozó speciális tudnivalók 

 

A szakos rendezvények a tanév során felmerülő lehetőségek és igények figyelembe vételével 

később kerülnek meghirdetésre. A részvétel ezeken a rendezvényeken ajánlott, de nem része a 

hallgatók tanulmányi, vagy vizsgakötelezettségének. 
 

 

 


