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3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: 

Dr. Ligeti Zsombor 

Közgazdaságtan Tanszék 

4. A tantárgy előadója: 

Név: Beosztás: Tanszék, Int.: 
Dr. Ligeti Zsombor egyetemi docens KGT, KTI 

   

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 

Mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan 

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:  

Közgazdaságtan I., Közgazdaságtan II. 

 

7. A tantárgy célkitűzése: 

A tárgy keretében tárgyalásra kerül a gazdasági fejlődés és a gazdasági növekedés kapcsolata. 

Tárgyaljuk a gazdasági felzárkózás elméleti modelljeit és az empirikus vizsgálatok alapján 

levonható következtetéseket. Megismerkedünk a gazdasági fejlődés eltérő politikai 

megközelítéseivel. Kiemelésre kerülnek az alábbi témakörök:  

- szegénység, egyenlőtlenség 

- népességnövekedés  

- urbanizáció 

- humántőke és a nők változó szerepvállalásának szerepe a fejlődésben 

- külkereskedelem hatása a fejlődésre. 

 



 

8. A tantárgy részletes tematikája: 

Hét Tananyag 

1. hét Bevezetés a fejlődéselmélet gazdaságtanába. Globális perspektíva. CH 1. 

2. hét A fejlődés elméletei: komparatív elemzés. CH 2.  

3. hét A gazdasági fejlődés mérése és indikátorai. (kiadott anyag) 

4. hét A gazdasági növekedés és fejlődés klasszikus modelljei. CH 3. 

5. hét A neoklasszikus Solow-modell. CH 3. Appendix. 

6. hét A gazdasági fejlődés legújabb elméletei. CH 4.  

7. hét Szegénység és egyenlőtlenség. CH 5. 

8. hét Népesség növekedés és gazdasági fejlődés. CH 6. 

9. hét Urbanizáció és a városokba irányuló migráció. CH 7. 

10. hét Oktatás és fejlődés kapcsolata. CH 8.  

11. hét Nők szerepe a gazdasági fejlődésben. (kiadott anyag) 

12. hét Fejlődés és a környezet kapcsolata. CH 10. 

13. hét Fejlődéspolitikák. CH 11.  

14. hét Külkereskedelem és fejlődés. CH 12.  

 

9. A tantárgy oktatásának módja: előadás és szemináriumi foglalkozások 

10. Követelmények 

a. A szorgalmi időszakban: (házi feladat, beszámoló, zárthelyi) 

 Az aláírás megszerzésének feltétele a foglalkozásokon való részvétel 

és egy a tárgykörben kijelölt témakörökben történő beszámoló 

megtartása. 

 

b. A vizsgaidőszakban: (a vizsgajegy megállapításának módja) 

 A félévet szóbeli vizsga zárja. 

 

 

11. Pótlási lehetőségek 

 A félévközi beszámoló pótlására a pótlási héten van lehetőség. 

 

12. Konzultációs lehetőségek 

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

 

http://www.kgt.bme.hu/


 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 

- Michael P. Todaro – Stephen C. Smith: Economic Development. (12th ed.) Addison-Wesley, 
London, 2015.  

- E. Wayne Nafziger: Economic Development. (5th ed.), Cambridge Universitiy Press, 
Cambridge, 2012. 

- Kiadott anyagok és cikkek 
- World Development Indicators, különböző évek 

 

 

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 56 óra 

félévközi készülés órákra 50 óra 

felkészülés zárthelyire 0 óra 

házi feladat elkészítése 10 óra 

kijelölt írásos tananyag elsajátítása 54 óra 

vizsgafelkészülés  10 óra 

összesen 180 óra 

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta: 

Név: Beosztás: Tanszék, Int.: 

Dr. Ligeti Zsombor  egyetemi docens KGT, KTI 

   
 


