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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: 

Mikroökonómia, Makroökonómia 

 

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:  

- 

 

7. A tantárgy célkitűzése: 
 

A tantárgy célja a hosszú távú makrogazdasági folyamatok és azok modelljeinek középszintű 

áttekintése és tárgyalása. Az egyes témakörök kiindulópontjai az empirikusan megfigyelhető 

úgynevezett stilizált tények. A tárgy egy neoklasszikus növekedéselméleti keretre építve 

elemzi a gazdaság hosszú távú növekedését meghatározó strukturális tényezőinek körét 

nemcsak zárt, hanem nyitott gazdaságok esetében is. Az exogén és endogén demográfiai 

folyamatok mellett kiemelt szerephez jut az exogén és endogén technikai haladás 

modellezése. Elemzésre kerülnek a strukturális (intézményi) merevségek okai. 

 



 

8. A tantárgy részletes tematikája: 

 

Hét Tananyag 

1. hét A rövid és hosszú távú makrofolyamatok eltérő elemzéseinek okai. Nominális és 

reálmerevség fogalmai.  

2. hét Gazdasági növekedés régi és új stilizált tényei és a neoklasszikus (Solow) 

növekedéselméleti modell. 

3. hét Endogén demográfia a Solow-modellben. Gruescu (2007)  

4. hét Nyitott gazdaságok növekedéselméleti sajátosságai.  

5. hét Exogén technikai haladás és növekedés-számvitel.  

6. hét Gazdasági konvergencia modelljei.  

7. hét Oktatás és növekedés kapcsolata a Solow-modellben.  

8. hét Növekedés természeti erőforráskorlátok esetén. Növekedés határai.  

9. hét Endogén növekedéselmélet 1. Semi-endogén technikai haladás a Solow-modellben.  

10. hét Endogén növekedéselmélet 2. K+F alapú endogén növekedési modellek.  

11. hét Endogén növekedéselmélet 3. Endogén növekedéselmélet mikroökonómiai 

megalapozása. 

12. hét Strukturális munkanélküliség. A munkanélküliség stilizált tényei.  

13. hét Hatékonysági bérelmélet modellje. Reál merevségek, strukturális munkanélküliség.  

14. hét Szakszervezetek szerepe a strukturális merevségekben. Nominális és 

reálmerevségek kapcsolata.  

 

9. A tantárgy oktatásának módja: előadás 

 

10. Követelmények 

a. A szorgalmi időszakban: 

 
Az aláírás megszerzésének feltétele három kiadott házi feladat benyújtása, amelyeket az 

első tanórán kapnak meg a hallgatók. Ezek külön-külön 60%-os teljesítése jelenti az 

aláírás megszerzését.   

 

b. A vizsgaidőszakban: (a vizsgajegy megállapításának módja) 

  
A sikeres házi feladatok átlaga adja a végső érdemjegy 30%-át. A vizsgaidőszakban tett 

szóbeli vizsga pedig a végső jegy 70%-át adják. 

 

11. Pótlási lehetőségek 



 

 Az aláírás megszerzéséhez szükséges házi feladatok pótlására a TVSZ-ben 

meghatározott módon van lehetőségük, azaz a nem megfelelt (60% alatti) vagy be nem 

adott házi feladatokat a pótlási hét szerda 16 óráig van lehetőségük különeljárási díj 

ellenében pótolni. 

 

12. Konzultációs lehetőségek 

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

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom*: 

 

Sorensen, P. B. – Whitta-Jacobsen, H. J. (2010): Introducing Advanced Macroeconomics: 

Growth and Business Cycle. Book I. McGraw Hill. (2nd ed.) 

Gruescu, S. (2007): Population Aging and Economic Growth. Physica-Verlag. Heidelberg.  
Adatbázisok: gapminder.org (UN), PWT. 8.0. 
Kiadott anyag: Endogén növekedéselmélet mikroökonómiai megalapozása. 

 

*A felsorolt irodalmak Oktató által kijelölt fejezetei képezik a számonkérést. 

 

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 0 óra 

házi feladat elkészítése 10 óra 

kijelölt írásos tananyag elsajátítása 14 óra 

vizsgafelkészülés 24 óra 

összesen 90 óra 

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta: 

Név: Beosztás: Tanszék, Int.: 

Dr. Ligeti Zsombor egyetemi docens KGT, KTI 

   
 

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

