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ALAPADATOK 

TANTÁRGY NEVE Gazdaságpszichológia Economic Psychology 

TANTÁRGY KÓDJA(I) SG2VT001L 

SZERVEZETI EGYSÉG Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Építészmérnöki Intézet 

SZAK, TAGOZAT műszaki menedzser BSc levelező 
TANTÁRGYFELELŐS  
OKTATÓ  
(Tárgyat irányító oktató) 

Janurikné 
Soltész Erika 
Andrea 

soltesz.erika@ybl.uni-
obuda.hu 

fogadóórája a szorgalmi időszakban: 
az intézeti honlap szerint 

ELŐKÖVETELMÉNY nincs  

ELŐADÁSOK SZÁMA 
(HETENTE) 1 óra 

TANTERMI GYAKORLAT/ 
LABORGYAKORLAT 
(KÉTHETENTE) 

0 óra 

TEREP- ÉS TANÜZEMI 
GYAKORLAT (HETENTE) 0 óra 

SZÁMONKÉRÉS MÓDJA Félévközi feladatok 

MEGSZEREZHETŐ 
KREDITPONTOK 3 kredit 

TANTÁRGY FELADATA, 
RÖVID LEÍRÁSA 

A tantárgy bemutatja az üzleti élet emberi dimenzióinak alapvető pszichológiai elméleti 
kérdéseit. A hallgatók megismerik az üzleti élet szinte minden területére alkalmazható 
pszichológiai szabályszerűségeket, befolyásolási és szocializációs folyamatokat. 

AJÁNLOTT 
SZAKIRODALOM 

Aronson E.: A társas lény KJK. 2001. 
Hunyady, Gy., Székely, M. (szerk.) - Gazdaságpszichológia (Szervezetek és kultúra). 2003. 
Repisky Máté: Vállalkozáspszichológia https://eta.bibl.u-szeged.hu/3711/ 
 

SZÜKSÉGES TECHNIKAI 
ESZKÖZÖK 

Kapcsolattartás: Neptun rendszerben, moodle-ben és e-mailen. 
Tananyagok: a moodle felületen megtalálhatók  
 

 
  

https://eta.bibl.u-szeged.hu/3711/
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A FÉLÉV ÜTEMEZÉSE 

HÉT TÉMA FELADAT 

1. 
 
 

A közgazdaságtan pszichológiai vonatkozásai,  
pszichológiai szabályszerűségek az üzleti 
életben 

1. A gazdaságpszichológia tudományterülettel 
kapcsolatos 10 fogalom gyűjtése és szabatos 
magyarázatának leírása. (10 pont) 

2. 
 
 

A gazdasági viselkedés racionalitása, a 
korlátozott racionalitás következményei 

2. Készítsen egy összehasonlító táblázatot 
a különböző racionalitáselméletekről a Hunyady-
Székely: Gazdaságpszichológia c. könyv alapján! 
(15 pont) 

3. 
 

A fogyasztói magatartás, etnocentrizmus. 
Marketing és hirdetés: a fogyasztó 
befolyásolása 

3. Mutassa be legalább 5 példán keresztül, 
hogyan lehet marketinggel befolyásolni a 
fogyasztói etnocentrizmust! (15 pont) 

4. 
 

A tulajdon és a vagyon mint identitásképző 4. Készítsen egy legalább 15 személy 
válaszait bemutató, saját felmérésen alapuló 
táblázatot arról, hogy hogyan változnak az egyén 
számára fontos (vagyon)tárgyak az 
életszakaszaikban! (15 pont)  

5. 
  

A szerencsejáték és az adócsalás 
 

5. Mutassa be és értékelje, hogy 
Magyarországon milyen intézkedések történtek 
a közelmúltban az adócsalás megelőzése 
érdekében! (15 pont) 

6. 
 

A szervezeti kultúra modelljei, a tárgyalás 
elmélete, szerepe és gyakorlata 

6. Készítsen egy összehasonlító táblázatot 
a különböző szervezeti modellekről a Hunyady-
Székely Gazdaságpszichológia  c. könyv alapján! 
(15 pont) 

7. 

A bizalom szerepe a gazdasági kapcsolatokban 7. Mutassa be építőipari példákon 
keresztül a szervezeten belüli és a gazdasági 
kapcsolatokban megjelenő bizalom rövid és 
hosszabb távú szerepét! (15 pont)  

  
 

A FÉLÉV TELJESÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI 

ÉVKÖZI FELADATOK ÉS SZÁMONKÉRÉS 

KÖVETELMÉNY LEÍRÁS 
ÉRTÉK 

(pont, %, 
jegy) 

A FOGLALKOZÁSOKON 
VALÓ RÉSZVÉTEL 
KÖVETELMÉNYEI 

“Kötelező részt venni a tantermi gyakorlatokon”. 
“Amennyiben a hallgató hiányzásai valamely kötelezően látogatandó tárgyból 
meghaladják a tárgy félévi összóraszámának 30%-át, a hallgató aláírást, 
illetve évközi jegyet nem kaphat.”  (TVSZ 46. §) 

- 

FÉLÉVES feladatok  

BEADANDÓ: 7 db feladat pdf-ben feltöltve az elearningre. 
Feltöltési határidő: Az 1- 3. feladat beadási határideje április 30, a 4-7. 
feladat beadási határideje június 1.   
A  pótbeadási határidő minden feladatra 2023. június 5.  
A feladatok elvégzése kötelező. 

100 pont 
 

ÉRTÉK ÖSSZESEN 100 pont 
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FÉLÉVZÁRÁS KÖVETELMÉNYEI 

A GYAKORLATI JEGY 
MEGSZERZÉSÉNEK 
FELTÉTELEI 

A FÉLÉVES FELADATOK mindegyikének teljesítése összesen legalább 50 %-ra.  
Amennyiben a fentiek bármelyike nem teljesül, a félév megtagadásra kerül. 
 
A hallgató a vizsgaidőszak első tíz munkanapjának egyikén egy alkalommal kísérletet tehet a 
gyakorlati jegy megszerzésére a JUTTÉR-ben meghatározott szolgáltatási díj befizetése után 
a következők szerint: 
max. 2 feladat pótolható, ha 5 db feladat határidőre beadásra került, és azok egyenként 
elérték az 50 %-os értéket. 
 

A GYAKORLATI JEGY 
KIALAKÍTÁSA 

A jegyet a féléves feladatainak pontszámának összege adja, amelyből a hallgatónak a 
teljesítménye alapján legalább 50-t el kell érnie, hogy a teljesítés sikeres legyen. 

0-50 pont 51-63 pont 64-76 pont 77-89 pont 90-100 pont 

1- ELÉGTELEN 2 - ELÉGSÉGES 3 - KÖZEPES 4 - JÓ 5 - JELES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


