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Kérjük, hogy a tematikát figyelmesen olvassa el, a Makroökonómia Tanszék az abban foglaltakhoz a kurzus, valamint a vizsgáztatás során 
ragaszkodni fog.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez a tematika kizárólag a Közgazdaságtudományi Kar Alkalmazott közgazdaságtan szakjának hallgatói 
számára megfogalmazott követelményeket tartalmazza.
Felhívjuk továbbá a figyelmét arra a tényre, hogy a Makroökonómia Tanszék álláspontja szerint a tematika a kurzus lebonyolításával kap-
csolatos összes információt tartalmazza, így amennyiben ettől eltérő információ jut tudomására, azt NE VEGYE FIGYELEMBE! (Még 
akkor sem, ha az látszólag biztos forrásból származik.)



Előfeltétel
A makroökonómia tárgy felvételének előfeltétele a mikroökonómia című tárgy sikeres teljesítése. Miután a kurzus során bizonyos mik-
roökonómiában megismert fogalmakat, valamint módszertani elemeket használni fogunk, ettől az előfeltételtől nem tudunk, és nem is 
kívánunk eltekinteni, kérjük, hogy ezt sem a Makroökonómia Tanszéken, sem a karok Dékáni Hivataljainál ne is kérvényezzék, mert a válasz 
elutasító lesz.

Felhívjuk továbbá a figyelmüket arra, hogy az előfeltétel a tárgy FELVÉTELÉHEZ, nem a tárgy teljesítéséhez kapcsolódik, így az sem lehet-
séges, valaki a mikroökonómia TUF-ot, és a makroökonómia kurzust együtt vegye fel.

A Makroökonómia Tanszék minden olyan hallgatót, aki az előfeltétel teljesítése nélkül vette fel a tárgyat, töröl a kurzus hallgatóinak lis-
tájáról.

Kötelező és ajánlott irodalom
•	 N. Gregory Mankiw (1999) Makroökonómia, Osiris Kiadó, Budapest

•	 Misz József, Palotai Dániel (2004): Makroökonómia feladatgyűjtemény, Panem Ki-
adó, Budapest

•	 A szemináriumokon elhangzott információk. Figyelem! Az “elhangzott in-
formációk” nem tévesztendő össze a kurzus honlapján, vagy a moodle rendszerben 
esetleg megjelenő előadás-vázlattal!!! A vázlat nem az előadást tartalmazza, hanem 
azokat a demonstrációs eszközöket, melyekkel az előadó a mondanivalóját kívánja 
alátámasztani!

•	 A szemináriumvezetők által kijelölt cikkek és feladatok.

•	 A moodle rendszerben megjelenő segédanyagok.

A kurzushoz tartozó segédanyagok a Corvinus Egyetem által használt moodle rendszer-
ben is megjelennek, melyet elérhet a moodle.uni-corvinus.hu címen.

A Makroökonómia Tanszék a makroökonómiát érdekesnek és hasznosnak tartja, s ezen álláspontjának demonstrálására egy külön honlapot 
tart fenn, melyet elérhet a csakmakro.wordpress.com linkre kattinva. Itt olyan cikkeket, segédanyagokat, érdekes- és vizsgálandó 
gazdasági eseményekkel kapcsolatos álláspontokat, honlapokat talál, melyek segíthetik makroökonómiai tanulmányait, illetve a releváns 
gazdasági kérdések megértését.

Oktatók, és szemináriumok
Szemináriumok

•	 Szabó-Bakos Eszter, hétfő 13.10-16.10, C épület 426-os terem.

•	 Varga Gergely, kedd 11.20-14.30, E épület 324-es terem.

•	 Németh Petra, csütörtök 14.50-17.50, C épület 325-öt terem.

A Makroökonómia Tanszék álláspontja szerint a szemináriumokra való jelentkezés, vagy egy másik időpontra való átjelentkezés a hall-
gatók feladata, így ilyen kérésekkel NE KERESSÉK tanszéki előadónkat, sem a szemináriumvezetőket!!!  A kurzusok kapacitását sem tudjuk 
bővíteni, ezt se kérvényezzék!!!

A megfelelő kurzus kiválasztása azonban fontos, hiszen a számonkérés egyik elemeként szemináriumi dolgozatokat kell írni, s egy adott 
csoportban szemináriumi dolgozatot CSAK AZ ÍRHAT, aki a NEPTUN rendszeren is az adott csoporthoz tartozik. A szemináriumvezetőnek 
nincs semmiféle joga arra, hogy bizonyos hallgatókat “befogadjon” a szemináriumára, CSAK A NEPTUN számít!

Tematika
Az alábbi táblázatban heti bontásban soroljuk fel a szemináriumokon áttekintendő témaköröket. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a tema-
tikában foglalt témakörök ismerete akkor is kötelező, ha az adott héten valamilyen munkaszüneti nap miatt elmarad az óra. A makroökonómia 
egy egyetemi kurzus, így feltételezhető, hogy a kurzus hallgatói bizonyos témaköröket ÖNÁLLÓAN, a könyv, és egyéb segédanyagok fel-



használásával is fel tudnak dolgozni. Hangsúlyozzuk továbbá, hogy a tankőnyv kijelölt fejezeteit MÉG A SZEMINÁRIUM előtt KÖTELEZŐ 
elolvasni, ez mind a megértést, mind a szemináriumi munkát nagymértékben segíti.

1. hét Tények, fogalmak Mankiw 1, 2. fejezet

2. hét Hosszú távú modell: a modell kialakítása Mankiw 3. fejezet

3. hét Hosszú távú modell: alkalmazások Mankiw 3, 5, 6. fejezet

4. hét Solow modell: konvergencia Mankiw 4. fejezet

5. hét Solow modell: technológiai fejlődés Mankiw 4. fejezet

6. hét Solow modell: alkalmazások Mankiw 4. fejezet

7. hét Hosszú táv versus rövid táv Mankiw 8. fejezet

8. hét Rövid távú modell: árupiac Mankiw 9. fejezet

9. hét Rövid távú modell: pénzkínálat Mankiw 6, 18. fejezet

10. hét Rövid távú modell: pénzkereslet, aggregált kereslet Mankiw 9, 10, 18. fejezet

11. hét Rövid távú modell: aggregált kínálat Mankiw 12. fejezet

12. hél Rövid távú modell: fiskális és monetáris politika Mankiw 13. fejezet

13. hét Rövid távú modell: “optimális” gazdaságpolitika Mankiw  13, 15, 16, 17. fejezet

14. hét A makroökonómiai technika új elemei Mankiw 14. fejezet

A teljesítmény értékelése
A makroökonómia kurzuson gyakorlati jegy szerezhető, mely azt jelenti, hogy a jegy alapját képző pontok megszerzésére KIZÁRÓLAG a 
szorgalmi időszakban van lehetőség. NINCS FÉLÉV VÉGI VIZSGA, NINCS ÚTÓVIZSGA, NINCS JAVÍTÓ VIZSGA. Kérjük, hogy erre a 
félév során fokozottan figyeljenek!!!

A maximálisan pontszám 100, melyet a következő bontásban szerezhetnek meg

•	 a félév során a lent olvasható táblázatban megjelölt hetek szemináriumain 18-18 pontos szemináriumi dolgozatot kell írni. 
Ezek a dolgozatok számítási feladatokat és elméleti kérdéseket is tartalmazhatnak, s helyes megoldásukra maximum 40 perc áll rendel-
kezésre. A táblázatból az is jól látszik hogy szemináriumi dolgozatok írására összesen 4 alkalmat jelöltünk ki. Ebből a négy dolgozatból 
csak 3-at kell kötelezően megírni, így a szemináriumi dolgozatok révén megszerezhető pontok száma maximálisan 54 lehet. E rendszer 
azt is jelenti, hogy (i) aki mind a négy dolgozatot megírta, annak a Makroökonómia Tanszék a legjobb 3 dolgozat eredményét számítja 
be a szemi-náriumon szerzett pontjaiba, illetve (ii) a Makroökonómia Tanszék SEMMILYEN (sem betegség, sem fontos egyéb irányú 
elfoglaltság, sem egyszerű “elfelejtettem”) indok alapján nem irat pótdolgozatokat a hallgatókkal, hiszen a maximális pontszám  megsz-
erzésére  már a rendszeren belül teremt többletlehetőséget.

•	 A 2., az 5.,  a 8., a 10., és a 12. hétre el kell készíteni a szemináriumvezető által kiadott házi feladatokat 6-6 pontért. Az öt 
házi feladat beadásából csak 4 kötelező, illetve aki mindegyik házi feladatot beadja, annak a Tanszék a legjobb négy eredményét veszi 
figyelembe a végső pontszám kiszámításakor. Ebből a forrásból maximálisan 24 pont szerezhető.

•	 A 3., a 9., és a 13. hétre el kell készíteni egy releváns gazdasági kérdés elemzését 7-7 illetve 8 pontért. Mindhárom 
elemzés elkészítése kötelező, és nem pótolható. E forrásból összesen 22 pont szerezhető. 

A szemináriumi dolgozatok beosztása

4. hét Fogalmak, tények, hosszú távú modell



7. hét Solow modell

11. hét Rövid távú modell

14. hét Aggregált kínálat és gazdaságpolitikai beavatkozások

Figyelem!!! Minden hallgató CSAK azon a szemináriumon írhat dolgozatot, ahová a NEPTUN szerint be van jelentkezve, illetve a dol-
gozatírás közben a szemináriumi teremben CSAK olyan hallgatók tartózkodhatnak, akik NEPTUN szerint is az adott szemináriumi cso-
port tagjai. Nincs lehetőség a ”...szemináriumvezetőmmel megbeszéltem, hogy én inkább XY-nál írom meg a dolgozatokat...”, illetve ”...a 
szemináriumvezetővel megbeszéltem, hogy – bár másik csoportba tartozom – nála írom a dolgozatokat, és ő majd átvezeti a másik csoport 
ponttáblázatába...” típusú megjegyzések elfogadására. A biztonság kedvéért arra is felhívjuk a figyelmüket, hogy a szemináriumi dolgozatok 
megírása során a számológépen és a tollon kívül természetesen semmiféle segédeszköz nem használható, füzet, könyv, mobiltelefon, vagy 
papír még az asztalon, vagy az asztalban sem lehet!!!

Ismét kiemeljük, hogy

•	 jegyet CSAK a szorgalmi időszakban lehet szerezni, javító vizsgára, vagy utóvizsgára NINCS lehetőség!!!

•	 a pontszerzés egyes elemeinél pótlehetőséget SEMMILYEN indokkal nem biztosítunk, mert a szemináriumi dolgozatok, illetve a házi 
feladatok esetében magába a rendszerbe építettük bele a pótlás lehetőségét (csak a legjobb ... darab számít), az elemzések elkészítésére 
pedig olyan sok időt hagyunk, hogy az már kizár bármilyen állítólagos indokot.

Ponthatárok
84 - 100 = jeles
73 - 83 = jó
62 - 72 = közepes
51 - 61 = elégséges

0 - 50 = elégtelen

Előre felhívjuk a mindenki figyelmét arra, hogy a megszerzett pontok mennyiségét utólag nem fogjuk megváltoztatni, még akkor sem ha “...
csak egy pont hiányzik a jobb jegyhez”!!! (Sőt akkor sem, ha csak egy tized pont hiányzik a jobb jegyhez!)

Adminisztráció
Amennyiben bármilyen tartalmi kérdésük van, forduljanak a csoportjukhoz kijelölt demonstrátorokhoz (információ az első szemináriu-
mon), szemináriumvezetőikhez (a szemináriumokon), vagy a Tanszék tagjaihoz (a fogadó órák pontos beosztását keressék a Makroökonómia 
Tanszék honlapján, a www.uni-corvinus.hu/makro linken.).

Ha a kurzussal kapcsolatos adminisztratív probléma megoldásában szeretnének segítséget kérni, hétfőtől csütörtökig 9.00-11.00-ig az E.221.2 
irodában keressék Séra Katalint, a Makroökonómia Tanszék előadóját.  


