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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 Közgazdaságtan Tanszék 

Bánhidi Zoltán tud. segédmunkatárs Közgazdaságtan Tanszék 

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 

Közgazdaságtan I. és II. 

 

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:  

- 

 

7. A tantárgy célkitűzése: 
A hallgatók ismeretanyagának bővítése a nemzetközi gazdaság területén, a főbb elméleti 

irányzatok és jelentősebb gazdasági modellek bemutatásán keresztül.  A kurzus a következő 

négy témakörre koncentrál:  

- A nemzetközi kereskedelem elmélete; 

- Nemzetközi kereskedelempolitika; 

- Árfolyamok és a nyitott gazdaságok makroökonómiája; 

- Nemzetközi makrogazdasági politika. 

 



 

8. A tantárgy részletes tematikája: 

 

Hét Tananyag 

1. hét Bevezetés. A nemzetközi gazdaságtan helye a közgazdaságtani elméleteken belül. 

A nemzetközi gazdaságtan jelentősége és főbb kérdései. (1. fejezet) 

2. hét A külkereskedelem szerkezetét meghatározó tényezők eltérő megközelítései. 

Munkatermelékenység és komparatív előny: a ricardói modell. Súrlódásokkal 

bővített többszereplős ricardói modell. (2. fejezet) 

3. hét Specifikus termelési tényezők és jövedelemelosztás. (3. fejezet) 

4. hét Erőforrások és külkereskedelem: a Heckscher–Ohlin-modell. (4. fejezet) 

5. hét A külkereskedelem alapmodellje. (5. fejezet) 

6. hét Méretgazdaságosság, tökéletlen verseny és nemzetközi kereskedelem. (6. fejezet) 

7. hét Kereskedelempolitika eszközei. (8. fejezet) 

8. hét A Kereskedelempolitika politikai gazdaságtana. (9. fejezet) 

9. hét A nemzetközi jövedelem-elszámolása és a fizetési mérleg. (12. fejezet) 

10. hét Árfolyam és devizapiac. Pénz, kamatláb, valutaárfolyam. (13–14. fejezet) 

11. hét Árszínvonal és valutaárfolyam hosszú távon.(15. fejezet) 

12. hét Kibocsátás és devizaárfolyam rövid távon. I. (16. fejezet) 

13. hét Kibocsátás és devizaárfolyam rövid távon. II. (16. fejezet) 

14. hét Rögzített árfolyam és devizapiaci intervenció. (17. fejezet) 

 

9. A tantárgy oktatásának módja: előadás 

 

10. Követelmények 

a. A szorgalmi időszakban: 

 
Az aláírás megszerzésének nincs feltétele. 

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 

 

 

12. Konzultációs lehetőségek 

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

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 

Krugman, P. R. – Obstfeld, M.: Nemzetközi gazdaságtan. PANEM Kiadó, Budapest. 2009. 

1–6., 8–9., 12–17. fejezetek. 

Major Klára – Szabó-Bakos Eszter – Szilágyi Katalin: Nemzetközi gazdaságtan feladatgyűjtemény. 
PANEM Kiadó, Budapest, 2004. 

 

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 14 óra 

felkészülés zárthelyire 0 óra 

házi feladat elkészítése 0 óra 

kijelölt írásos tananyag elsajátítása 50 óra 

vizsgafelkészülés 30 óra 

összesen 150 óra 

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta: 

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

   

 

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

