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Szakdolgozat követelményei 

 

 Tartalmi követelmények 

Bevezető fejezet 

• a téma megjelölése, a témaválasztás indoklása, a munka célja 

• a szakdolgozat készítőjének alaposan ismernie kell a témára vonatkozó szakirodalmat 

• a szakdolgozó témával kapcsolatos hipotézise, kérdése, vagy a vizsgált probléma 

megfogalmazása 

• a feldolgozás módszere 

• a dolgozat felépítésének ismertetése 

A téma fő- és al-, illetve közcímekkel tagolt elemző kifejtése: 

• a tagolás történhet az egyes kérdéskörök, a kifejtés logikája vagy időbeliség szerint javasoljuk, 

vázolja, a téma elméleti keretét és értelmezze a feldolgozás során használt fogalmakat 

• a hipotézis megerősítése vagy cáfolata tartozhat a dolgozat főrészébe, de beilleszthető az 

összefoglalásba is 

Összefoglalás 

• következtetések 

• az eddigi kutatási eredményektől való eltérés (vagy azok megerősítése), amennyiben van ilyen 

• a témában rejlő további kutatási lehetőségek vázolása 

A dolgozat készítőjét megilletik a tudományos kutatásokkal kapcsolatos szabadságok, ezért, ha 

szükségesnek látja, eltérhet a fentiekben vázolt struktúrától. 

 

Formai követelmények 

• Tartalomjegyzék (a dolgozat elején) 

• A dolgozat belsőtagolása, az egyes fejezetek, alfejezetek stb. számozással való elkülönítése 

• Hivatkozások (a lap alján, szöveg közben stb.) 

• A dolgozat befejezése után következnek a mellékletek, függelékek, dokumentumok. A téma 

kifejtésével kapcsolatos, az okfejtés megértéséhez nélkülözhetetlen táblázatokat és ábrákat a 

dolgozat főszövegében helyezze el. Minden táblázatot és ábrát sorszámmal és címmel kell 

ellátni, s jelölni szükséges az adatok forrását is. 

• A dolgozatot a szerzők neve szerinti betűrendbe szedett irodalomjegyzék zárja. A hivatkozás 

megjelölésénél kövesse valamelyik akadémiai hagyományt. Sose feledkezzen meg arról, hogy az 

internetes forrásokat is pontosan kell jelölni. 



  

• 2,5 centiméteres margók 

• 1,5-es sortávolság 

• betűtípus: Calibri, vagy a LaTex alapértelmezett betűtípusa 

• 12-es betűméret 

• oldalszámozás jobb oldalon alul 

Minimum 40 oldal, maximum 60 oldal tartalmi rész, ebben nincs benne az első oldal, a 

tartalomjegyzék, mellékletek, függelékek, stb. 
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HKR 457/D. § 

  

ad 81. § (10); 84. § 

 

(21) Közgazdasági elemző mesterképzési szakon 

a) a záróvizsga az alábbi két részből áll: aa) a hallgató a záróvizsga tételei közül egy tételt húz, kidolgoz, 

majd ismertet a záróvizsga-bizottság előtt, amelyet a bizottság ötfokozatú záróvizsgajeggyel értékel; 

ab) a hallgató a záróvizsga-bizottság előtt ismerteti és megvédi szakdolgozatát. Az opponensi 

bírálatban, valamint a záróvizsga-bizottság által helyben feltett kérdésekre válaszol. A záróvizsga-

bizottság a védés és a bírálatban javasolt érdemjegyek alapján kialakítja az ötfokozatú szakdolgozati 

jegyet; 

b) az oklevél minősítése az alábbi három érdemjegy két tizedes jegyre kerekített számtani átlaga: 

ba) tantárgyi átlag: 

KGMA002 kódú Mikroökonómia MA I. című, 

KGMA003 kódú Mikroökonómia MA II. című, 

KGMA004 kódú Makroökonómia MA I. című, 

KGMA005 kódú Makroökonómia MA II. című, 

KGMA006 kódú Ökonometria MA című és 

KGMA007 kódú Idősorok ökonometriája című tárgyakból szerzett érdemjegyek 

számtani átlaga  

bb) szakdolgozat jegye,  

bc) záróvizsgajegy. 
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ZÁRÓVIZSGA TÉTELEI 
 

1. Többváltozós lineáris regresszió. 

2. Instrumentális változók módszere és alkalmazásai. 

3. Panelelemzési módszerek és alkalmazásaik. 

4. Diszkrét függő változós ökonometriai modellek. 

5. ARMA folyamatok, becslésük és modellezési lehetőségek. 

6. Többváltozós idősorelemzés módszerei. 

7. Fogyasztáselmélet: A fogyasztó mikroökonómiai döntési feladata. A kereslet származtatása. 

Dualitás a fogyasztáselméletben. A keresletelmélet alkalmazásai. 

8. Termeléselmélet: A termelő mikroökonómiai döntési feladatai. A kínálat és a költségfüggvények 

származtatása. Dualitás a termeléselméletben. Termeléselméleti alkalmazások. 

9. Általános egyensúlyelmélet: Az általános egyensúly szemléletmódja, eszközrendszere és 

modelljei. Egzisztencia, unicitási, stabilitási és jóléti tételek. 

10. Játékelmélet: A stratégiai interakciók elemzési lehetőségei. Teljes és nem teljes információs 

játékok. Extenzív és normál forma. Egyensúlyfogalmak és egzisztenciatételek. 

11. A piaci kudarcok fogalma: Jóléti elemzés, külső gazdasági hatások, közös erőforrások és közjavak. 

12. Homogén termékes monopólium és oligopólium modellek. 

13. Vállalatok közti szerződéses kapcsolatok és versenyellenes stratégiák. 

14. Differenciált termékes modellek a mikroökonómiában. 

15. Információs közgazdaságtan és mechanizmustervezés. 

16. Makroökonómiai modellek osztályozása, típusai és alkalmazási lehetőségei. 

17. Makroökonómiai növekedési modellek. 

18. A Ramsey modell és az OLG modellkeret. 

19. RBC modellek zárt gazdaságban. 

20. RBC modellek nyílt gazdaságban. 

21. Hagyományos Keynes-i típusú és új Keynes-i makromodellek. 

22. A fogyasztás makroökonómiai modelljei. 

23. A beruházás makroökonómiai modelljei. 

24. Árfolyamrendszerek makroökonómiai elemzése. 
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