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3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: 

Dr. Gilányi Zsolt, tanszékvezető egyetemi docens 

Közgazdaságtan Tanszék 

4. A tantárgy előadója: 

Név: Tanszék, Int.: 
Bánhidi Zoltán, Közgazdaságtan Tanszék KGT, KTI 

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 

Mikro- és makroökonómia, differenciálszámítás 

 

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:  

Közgazdaságtan I, II. (BA/BSc) 

 

7. A tantárgy célkitűzése: 
 

A tantárgy célja a BA/BSC képzésben elsajátított alapmodellek egyes feltételeinek feloldása, 

az alapképzésből kimaradt témakörök feldolgozása, a közgazdasági szemlélet bővítése. 



 

8. A tantárgy részletes tematikája: 

 

Téma Tananyag 

1.  Bevezetés, ismétlés, az alapszintű mikroökonómia kurzusokon tanultak rövid 

áttekintése: egyéni döntések, egyéni és piaci optimum, egyensúly értelmezése 
 

2.  Fogyasztói magatartás elemzésének kiterjesztése: Bruttó és nettó kereslet 

meghatározása. Intertemporális választások, kiterjesztett hasznossági függvények. 

Kinyilvánított preferencia eljárás. (Varian 7. és 9-10. fejezet) 
 

3.  Bizonytalanság és kockázat (Varian 12-13. fej.) 
 

4.  Stratégiai magatartás – játékelméleti megközelítésben (Varian 27-28. fejezet) 
 

5.  Többtermékes vállalatok: A vállalat termelési és költségfüggvényei több termék 

esetén. (Előadás; Carlton-Perloff 2. fejezet) 
 

6.  Árverések: Az árverések osztályozása. Licitálási szabályok. Árveréstervezés. Az 

árverések problémái (Varian 17. fejezet) 

 

7.  Általános egyensúly: a csere; Általános egyensúly: a termelés. Jólét, társadalmi 

igazságosság (Varian 29-31. fej.) 

 

8.  Külső gazdasági hatások, közjavak: A külső gazdasági hatások elemzése az 

Edgeworth-doboz segítségével. A Coase-tétel. A közlegelő tragédiája. Potyázás. 

A Clarke-féle adózás. (Varian 32. és 35. fejezet) 
 

9.  Bevezetés, ismétlés, az alapszintű makroökonómia kurzusokon tanultak rövid 

áttekintése. 
 

10.  Növekedési modellek a makroökonómiában (Előadás) 
 

11.  Az Input-Output modell, az Ágazati Kapcsolatok Mérlege (ÁKM) 
 

12.  A várakozások és a politikai ciklusok szerepe, a gazdaságpolitika 

időinkonszisztencia-problémája 
 

 

9. A tantárgy oktatásának módja: előadás, konzultáció 

 

  



 

10. Követelmények 

 

a. A szorgalmi időszakban: 

 
A félév folyamán a hallgatók a konzultációkon való aktív részvétel révén szerezhetik meg az 

aláírást (a félév során a konzultációs alkalmak min. 75%-án jelen kell lenniük).  

 

b. A vizsgaidőszakban: 
 

Az érvényes aláírással rendelkező hallgatók írásbeli vizsgán vehetnek részt, ennek minimum 

50%-os teljesítése az elégtelentől különböző vizsgajegy megszerzésének feltétele. A végső 

érdemjegyet a vizsgadolgozat eredménye határozza meg.  

 

Az osztályzat kialakítása a következő táblázat alapján történik: 

0-49 %  elégtelen 

50-61 %  elégséges 

62-73 %  közepes 

74-85 %  jó 

86-100 %  jeles 

 

11. Pótlási lehetőségek 

A TVSz. szerint, a TJSz. szerinti díjak megfizetése mellett 

 

12. Konzultációs lehetőségek 

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

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 

a. Papíralapú jegyzék: 

 

Hal R. Varian: Mikroökonómia középfokon, KJK Kerszöv/Akadémia Kiadó 

Gregory N. Mankiw: Makroökonómia, Osiris, 2005 

Berde Éva (szerk.): Mikroökonómiai és piacelméleti feladatgyűjtemény, Tudományos Oktató 

Kutató Központ, Budapest, 2009. 

 

b. Egyéb ajánlott irodalom: 

 

Dennis Carlton – Jeffrey Perloff: Modern piacelmélet, PANEM, 2006. 

Oz Shy: The Economics of Network Industries. Cambridge University Press. 2001 

 

  

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


 

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 16 óra 

kijelölt írásos tananyag elsajátítása 50 óra 

felkészülés a vizsgára 24 óra 

összesen 90 óra 

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta:  

Közgazdaságtan Tanszék 

 


