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3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: 

Dr. Petró Katalin 

Közgazdaságtan Tanszék 

4. A tantárgy előadója: 

Név: Beosztás: Tanszék, Int.: 

Dr. Petró Katalin 

 

egyetemi docens KGT, KTI 

   

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 

- 

 

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:  

- 

 

7. A tantárgy célkitűzése: 
 

A profitorientált szervezetekkel összehasonlítva arra a kérdésre keresünk  választ, hogy a 

nonprofit intézmények milyen szerepet töltenek be a piacgazdaságban,  milyen célok 

alapján működnek, hogyan határozzák meg kínálatukat, és  hozzák meg az árra és az 

outputjukra vonatkozó döntéseiket, és hogyan modellezhető mindezek alapján egy 

nonprofit vállalat,   figyelembe véve az adott tevékenységi területen jellemző sajátos 

korlátozó tényezőket. 

 



 

8. A tantárgy részletes tematikája: 

 

Hét Tananyag 

1. hét Bevezetés: Definíciós nehézségek: hazai és nemzetközi gyakorlatban alkalmazott 

megoldások,  „rokon” fogalmak, alapvető jellemzők-kritériumok,  jogi formák  
 

2. hét Non-profit elméletek I. Közgazdasági elméletek   

3. hét Non-profit elméletek II. Interdiszciplináris elméletek  
 

4. hét Nonprofit szektort jellemző sajátos magatartásformák: altruizmus, filantrópia, 

jótékonykodás.  
 

5. hét A nonprofit vállalat: nonprofit szervezet a piacon, a nonprofit vállalat 

célfüggvénye, a nonprofit szektor modellezése. 
 

6. hét Piaci szerkezetek, a verseny és  formái a nonprofit szektorban. 
 

7. hét Döntési –finanszírozási mechanizmusok a non-profit szférában. 
 

8. hét Humán erőforrás a nonprofit szférában,  nonprofit foglalkoztatás, bérek, önkéntes 

munka. 

 

9. hét A nonprofit szektor szabályozási kérdései: ösztönzés és támogatás, adózás. 
 

10. hét Nonprofit szektor szerepe a gazdaságban, fejlődési tendenciák –nemzetközi 

modellek I. 
 

11. hét Nonprofit szektor szerepe a gazdaságban, fejlődési tendenciák –nemzetközi 

modellek II. 
 

12. hét Zárthelyi dolgozat  

13. hét Hallgatói előadások: a magyar nonprofit szektor fejlődése, sajátosságai. 

14. hét Hallgatói előadások: a magyar nonprofit szektor fejlődése, sajátosságai. 

pótzh 
 

 

9. A tantárgy oktatásának módja: előadás 

 

10. Követelmények 

a. A szorgalmi időszakban: 

 
- egy zárthelyi dolgozat sikeres megírása: az elméleti anyag számonkérése (max 60 

pont, de a zh-án min 30 pontot el kell érni) 

- megadott irodalom feldolgozása:  önálló kiselőadás megtartása a választott 

irodalomból: 15 pont 



 

- házidolgozat elkészítése és prezentálása, a dolgozat terjedelme: 8-10 old (25 pont). 

- A félévközi jegy kialakítása – a felsorolt  számonkérések során szerzett pontok 

összegzésével - a következő: 

0-49 pont  elégtelen 

50-61 pont  elégséges 

62-73  pont  közepes 

74-86 pont jó 

86-100  pont  jeles 

 

 

b. A vizsgaidőszakban: (a vizsgajegy megállapításának módja) - 

  

11. Pótlási lehetőségek 

 

A sikertelen (az adott zh maximális pontszámának 50%-át el nem ért) zh pótolható a 

szorgalmi időszak folyamán, ezen felül – amennyiben ismételten sikertelen a dolgozat - a 

pótlási héten különeljárási díj ellenében újbóli pótlásra nyílik lehetőségük a Neptun-

rendszerben feltüntetett helyen és időpontban. 

 

12. Konzultációs lehetőségek 

A tanszéki honlapon (www.kgt.bme.hu) megadott oktatói fogadóidőben. 

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 

 Kuti Éva - Marschall Miklós (szerk.): A harmadik szektor. Tanulmányok, Nonprofit 

Kutatócsoport,  Budapest. 

www.nonprofitkutatas.hu/letoltendo/541_A:harmadik_szektor.doc 

 The study of nonprofit enterprise, theories and approaches  Kluwer 2003. 

 Handbook of Research  on Nonprofit Economics and management (ed: B. A. Seaman  and 

D. R. Young) Edward Elgar 2010 

 S. Rose-Ackerman: Altruism, Nonoprofits,and economic theory Journal of Economic 

Literature 1996. June 

 J. Konow: Mixed Feelings: Theories of and Evidence on Giving Journal of Public 

Economics , Vsol. 94, No. 3-4 (April 2010): pp. 279-297. 

 Petró Katalin: Nonprofit szervezetek – piacelméleti megközelítésben. Mesterek és 

tanítványok, 2013. 3: pp. 47-63.  

 Egyéb, az előadásokon kiadott cikkek, anyagok 

 

 

 

 

 

 

http://www.kgt.bme.hu/
http://www.nonprofitkutatas.hu/letoltendo/541_A:harmadik_szektor.doc


 

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka: (a tantárgyhoz 

tartozó tanulmányi munkaidő felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok 

és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra 

fordítandó/elvárható idők)) 

kontakt óra  28 óra 

félévközi készülés órákra 14 óra 

felkészülés zárthelyire 12 óra 

házi feladat elkészítése 16 óra 

kijelölt írásos tananyag elsajátítása  20 óra 

vizsgafelkészülés - 

összesen 90 óra 

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta: 

Név: Beosztás: Tanszék, Int.: 

Dr. Petró Katalin egyetemi docens KGT, KTI 

   
 


