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3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: 

Dr. Ligeti Zsombor 

Közgazdaságtan Tanszék 

4. A tantárgy előadója: 

Név: Beosztás: Tanszék 
Dr. Ligeti Zsombor egyetemi docens Közgazdaságtan Tanszék 

Kupcsik Réka egyetemi tanársegéd Közgazdaságtan Tanszék 

Képes Petronella PhD-hallgató Közgazdaságtan Tanszék 

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 

 

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:  

 

7. A tantárgy célkitűzése: 
A Közgazdaságtan I. tárgy célkitűzése hármas. Egyrészt megismertetni a hallgatókat a 

legfontosabb közgazdasági fogalom- és eszköztárral. Másrészt bevezetni a hallgatókat a 

fogalmak és az eszköztár gyakorlati alkalmazásába. Végül az előbbi ismeretekre és 

képességekre építve egy olyan átfogó közgazdasági szemléletmód átadása, amelynek 

segítségével a hallgatók eligazodhatnak a gazdasági környezet mikroszférájának aktuális 

kérdéseiben. 

 



 

8. A tantárgy részletes tematikája: 

 

Hét Tananyag 

1. hét 1. előadás (EA): Bevezetés. Közgazdasági szemlélet. A piac modellje.  

Varian (2012): 1. fejezet A piac, 14.1.–7. és 14.9.–10. alfejezetek A 

fogyasztói többlet, 16. fejezet Az egyensúly 

2. hét 2. EA: Piaci kereslet és rugalmasságok. 

Varian (2012): 15. fejezet A piaci kereslet 

3. hét 3. EA: Fogyasztói magatartás 1. 

Varian (2012): 2. fejezet A költségvetési korlát, 3. fejezet A preferenciák, 4. 

fejezet A hasznosság, 5. fejezet A választás 

4. hét 4. EA: A csere Edgeworth-doboza. 

Varian (2012): 31. fejezet A csere 

5. hét 5. EA: Fogyasztói magatartás 2. 

Varian (2012): 6. fejezet A kereslet, 8. fejezet A Slutsky-egyenlet, 14.8. 

alfejezet Kompenzációs és egyenértékű változások 

6. hét 6. EA: Intertemporális választás. 

Varian (2012): 10. fejezet Intertemporális választások 

7. hét 7. EA: Termeléselmélet 1. Profitmaximalizálás. 

Varian (2012): 18. fejezet A technológia, 19. fejezet Profitmaximalizálás 

8. hét 1. ZH. „Aláírás” megszerzéséért 

9. hét 8. EA: Termeléselmélet 2. Költségfüggvények. 

Varian (2012): 21. fejezet Költséggörbék, 22. fejezet A vállalati kínálat  

10. hét 9. EA: A monopolista viselkedés. 

Varian (2012): 24. fejezet A monopólium, 25. fejezet A monopolista 

viselkedés 

11. hét Pót 1. ZH  

12. hét 10. EA: Piacszerkezetek. 

Varian (2012): 28.1.–5. alfejezetek Játékelmélet 

13. hét 11. EA: Piaci tökéletlenségek, externáliák, közjavak. 

Varian (2012): 34. fejezet Külső gazdasági hatások, 36. fejezet Közjavak 

14. hét Díjmentes „Aláírás” pótlás vagy 2. ZH. 

 

9. A tantárgy oktatásának módja: előadás 

 

 

 

 

 



 

10. Követelmények 

a. A szorgalmi időszakban: 

 
Az aláírás megszerzésének feltétele:  
Részteljesítmény-értékelés: a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és 
felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja, zárthelyi dolgozat 
formájában a következő: a 8. tanulmányi héten a bontott előadások helyén és idejében kerül 
sor az első részteljesítmény-értékelésre (1. zh.), amelynek 50%-os teljesítésével a hallgató 
megszerzi az „Aláírás”-t. 
 
Részteljesítmény- és összegző teljesítményértékelés: A szorgalmi időszak 14. hetében az 
„Aláírás”-sal rendelkező hallgatók részére a bontott előadások helyén és idejében kerül sor a 
2. zh-ra, melynek legalább 50%-os teljesítésével megajánlott jegy szerezhető. Az egységes 
értékelési elveket a tantárgyfelelős és a tantárgy előadói együttesen határozzák meg. 

 
Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint 
önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, 
melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a bontott 
előadások folyamatában, felkérésre vezetett példamegoldás a hallgatók előtt; az egységes 
értékelési elveket a tantárgyfelelős és a tantárgy előadója együttesen határozza meg. 

 

b. A vizsgaidőszakban: (a vizsgajegy megállapításának módja) 
Vizsgával záruló tárgy lévén az érdemjegyet a vizsga eredménye határozza meg. A 

vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése. Írásbeli vizsga anyaga, a 

megadott írásos tan- és segédanyagok, valamint előadás anyagai alapján. Az 

osztályzat a következő alapján történik: 

0–49 %   elégtelen 

50–61 %   elégséges 

62–73 %   közepes 

74–85 %   jó 

86–100 %  jeles. 

 

11. Pótlási lehetőségek 

Az aláírás megszerzéséhez szükséges feladatok pótlására a TVSZ-ben meghatározott módon 

van lehetőségük 
1) Aláírás pótlásra a szorgalmi időszak 11. hetén az előadások időpontjában, továbbá a 

legutolsó bontott előadásán díjmentesen kerül sor, illetve további lehetőség nyílik a pótlási 
héten meghatározott díj megfizetése mellett. 

2) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más 
módon nem kiválható vagy helyettesíthető. 

 

12. Konzultációs lehetőségek 

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

 

 

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


 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 

Varian, H. R. (2012, 2016): Mikroökonómia középfokon. Akadémiai Kiadó, Budapest.  
Berde, Éva (szerk.) (2009): Mikroökonómiai és piacelméleti feladatgyűjtemény. TOKK, Budapest.  

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 20 óra 

felkészülés zárthelyire 20 óra 

házi feladat elkészítése 0 óra 

kijelölt írásos tananyag elsajátítása 40 óra 

vizsgafelkészülés 14 óra 

összesen 150 óra 

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta: 

Név: Beosztás: Tanszék 

Dr. Ligeti Zsombor egyetemi docens Közgazdaságtan Tanszék 

   
 


