
A kollégium 2018/2019 tanévében a Nemzeti Tehetség Program támogatásával az alábbi 

kurzusokat / eseményeket valósította meg: 

Kurzus címe: Bevezetés a Politikai Filozófiába 

Kurzusvezető: Mráz Attila 

Tanársedég: Kósa Lívia 

 

 

A Bevezetés a Politikai Filozófiába című kurzuson a hallgatók megismerkedtek a modern piaci 

társadalmakra jellemző politikai, gazdasági és jogi intézmények morális kiértékeléséhez 

szükséges alapvető, kortárs analitikus politikai filozófiai eszköztárral. A kurzus 4 nagyobb 

témakörön ment át. Az első nagyobb témakör egy rövid, elsősorban módszertani bevezető 

egység volt, ahol a hallgatók megismerkedtek az alapvető módszertanokkal es szakzsargonnal, 

melyet a későbbiekben aktívan megkövetelt a kurzus. A második részben a politikai autoritás 

és legitimitás kapcsán az anarchia és az állam mibenlétével, a jogállamiság ideáljával, az egyéni 

jogok jelentőségével, a többségi döntéshozatallal és korlátaival foglalkoztak a hallgatók. A 

harmadik részben az elosztási igazságosság témakörét járták körül a hallgatók, az utilitarizmus, 

a szocialista egalitarizmus, a libertarizmus és a liberális egalitarizmus adta keretrendszerek 



között. A negyedik, és egyben utolsó részben a politikai autoritás határaival, a vallási alapú 

politizálás elméleti problémáival, a hagyomány szerepével a politikában, és a 

multikulturalizmussal ismerkedhettek meg a hallgatók, mely keretein belül egy nem európai 

eredetű politikai filozófiai kitekintésre is sor került. 

Előkövetelmény volt a hallgatók számára a rendszeres felkészülés a kurzusalkalmakra, mely 

hetente egy, kettő, vagy három angol nyelvű szakcikk feldolgozásából, illetve ezekhez tartozó 

megértést segítő kérdések megválaszolásából állt. A kurzusra az órák közötti feladatok mellett 

egy év végi szóbeli beszámoló elkészítése is követelmény volt, melyet két stádiumban kellett 

prezentálni, Az első körben egy véglegesnek szánt prezentációtt kellett bemutatni, melyhez a 

kurzustartó javításainak, fejlesztési tanácsainak és konstruktív kritikáinak beépítésével 

kiegészülve kellett a második körben prezentálni az immár végleges szóbeli beszámolót. 

 

Ökonometria kurzus (1) 

Kurzustartó: Muraközy Balázs 

Tanársedég: Augusztin Anna, Bíró János 

 

A két féléves kurzus első félévében elméleti és gyakorlati tudást szereztek a kurzustagok az 

ökonometria módszertanáról. A kurzus átfogó képet adott a főbb leíró statisztikai módszerekről, 

lineáris és nem-lineáris regressziós modellek keresztmetszeti adatbázisokon való 



alkalmazásáról. Kiemelt hangsúly volt azon, hogy milyen esetekben melyik módszer 

alkalmazható, mikor beszélhetünk oksági kapcsolatokról, hogyan és milyen   tényezőkre 

érdemes kontrollálni egy regressziós elemzés során, valamint, hogy az endogenitási 

problémákat hogyan lehet felismerni és kezelni. 

Minden kurzusalkalomra a tanult módszerekről elméleti olvasmány, valamint több alkalommal 

a módszert használó akadémiai cikket volt feladva. Ezen túl rendszeresen házi feladatokat 

oldottak meg a kurzustagok, melyekben általában az előző órán tanult statisztikai és 

ökonometriai módszereket egy előre megadott adatbázison alkalmaztak statisztikai szoftver 

segítségével, valamint a modellek eredményeit írott formában is értelmezték. A kurzus második 

felétől kezdve lehetősége volt a kurzustagoknak csapatban megoldani a házi feladatot, melyet 

a kurzus elején több  alkalommal is egy-egy csapat prezentált. A félév végén egy nagyobb 

lélegzetvételű házi feladatot kellett megírniuk a kurzustagoknak, melyben a félév során tanult 

módszereket kellett alkalmazni a European Value Survey adatbázisán. Minden kurzus egy fél 

órás zh-val kezdődött, melyben az előző órán vett tananyaghoz kapcsolódó kérdésekre kellett 

választ adni.  

 

Kurzus címe: Ökonometria II. 

Kurzusvezető: Muraközy Balázs 

Tanársedég: Augusztin Anna, Bíró János 

 



A kurzus az előző féléves Ökonometria kurzus folytatása volt, melyen a résztvevők a 

legfontosabb statisztikai és ökonometriai elemzési módszereket sajátították el. A módszerek 

alkalmazásán túl nagy szerepet kapott az eredmények értelmezése és a mögöttes intuíciók 

megértése, hogy maguk is tudják alkalmazni ezeket. A kurzus során sok empirikus módszert 

tanultak a résztvevők (statisztikai és prediktív módszereket is), a hangsúly az oksági 

kapcsolatok vizsgálatán volt. A második félévben főként a haladó ökonometriai módszereket 

sajátíthatták el a résztvevők főként a hatásmérés és a panel ökonometriai modellek voltak 

bemutatva. A kurzuson a Wooldridge tankönyvre építve az volt a cél, hogy rutinszerű 

alkalmazásokat sajátítsák el a hallgatók, illetve hogy adatalapon is megközelítség az 

alkalmazott modell jellegét. A kurzuson folyamatos házi feladatok, óra eleji zh-k és a kurzus 

végén leadott önálló adatelemzés és minikutatás elkészítése volt a számonkérés formája. A 

kurzuson az emberek diverz területe jót tett a kurzus dinamikájának és sokat javított az 

alkalmazható módszerek bemutatásának minőségén. 

 

 

Kurzus címe: Társadalomelméletek a modernitásról 

Kurzusvezető: Gedeon Péter 

 

 



A kurzus célja az volt, hogy a kurzustagok átfogó képet kapjanak olyan neves 

társadalomtudósok elméleteiről, akik a mai modern társadalomtudományi gondolkodást 

alapjaiban formálták. 

Az elméleti alapozás során feldolgozásra került Marx Eldologiasodás, Polgári társadalom és 

politikai állam témakörei, amelyben a konfliktuselmélet alapvető dichotómiáját ismerhettük 

meg és mélyülhettünk el a marxista felfogásban. Weber Gazdaság és Társadalom műve segítette 

a kurzustagokat, hogy a túllépve a marxizmuson, képesek legyen értelmezni Weber 

háromdimenziós társadalmi modelljét. Ezen kívül, megismerkedhettünk Durkheim 

társadalomszerkezetével, a társadalmi munkamegosztásról alkotott elméletével. Polányi Károly 

és Friedrich Hayek gazdaságtörténeti perspektívából világítottak rá a társadalomelméletekre. 

Végül pedig, Adorno-Horkheimer, Parsons, Luhmann és Habermas gondolataival 

ismerkedhettünk meg. 

A kurzus beszámolásának kritériumai az aktív órai részvétel mellett évközi írásbeli munka, az 

olvasnivalók teljesítése és egy év végi egyéni, kreatív dolgozat megírása voltak. Utóbbi 

dolgozatokat az külső opponensesek értékelték tartalmi szempontok szerint, majd egy szóbeli 

prezentáció keretein belül a kurzustartó és érdeklődők előtt kellett megvédeni a dolgozatokat. 

A félév során aktív visszajelzés mellett, a kurzustagok személyenkénti figyelmet kaptak a 

kurzustartótól, amely erősen meghatározta azt, hogy a kurzus végén koherens és kreatív 

beszámoló dolgozatok születtek és mindenkinek sikerült elsajátítani az alapvető 

társadalomelméleteket a modernitásról. 

 

Téli Szakmai Konferencia 

Az idei évben is sor került a Téli Szakmai Konferenciánkra Balatonmáriafürdőn. A négy napos 

rendezvény során a volt és jelenlegi szakkollégisták, valamint az érdeklődő első éves 

corvinusos és elteconos hallgatók nap közben workshopokon, előadásokon vehettek részt, 

melyet este közös kikapcsolódás követett. A szakmai és közéleti ismereteink elmélyítése 

mellett a program remek lehetőséget nyújtott a vizsgaidőszak fáradalmainak kipihenésére is. 



 

 

 

Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg továbbá a szakkollégium egyik 

rangos szakmai díjához, a Herbert Simon-díjhoz kapcsolódó kiadvány elkészülte is. 

 

Az alábbiakban erről olvashatnak beszámolót: 



Kiadványok 2018-ban 

 

 

Az idei évben a pályázatnak köszönhetően a Herbert Simon-díjas kiadvány került a 

szakkollégium gondozásában kiadásra. 2019. márciusában látogatott el a kollégiumba Amy 

Wrzesniewski, akinek fő kutatási területeit dolgozták fel a kollégisták és vettek részt a díjazott 

által megtartott mesterkurzuson. A kiadvány a munkavégzés motivációs rendszerét helyezi 

középpontba. A benne foglalt cikkek arra keresik a választ, hogy milyen lehetősége van a 

munkavállalóknak arra, hogy feladataikat ne csak pénzkereseti lehetőségként éljék meg, hanem 

értéket találjanak benne és értékesnek is érezzék azt. A kiadványban Wrzesniewski 

munkásságának elméleti összefoglalása mellett három kutatási beszámoló is helyet kapott. Az 

elkészült elméleti összefoglalás, valamint gyakorlati kutatások segítségével a kiadvány átfogó 

képet nyújt a professzor munkásságáról. 

 

 

 


