
Nézz be hozzánk, 

 • ha mindig is szeretted volna tudni, hogy Donald Trump tweetjei mozgatják-e  
a peso-dollár árfolyamot, vagy gazdasági események, 

 • ha az is érdekel, hogy miért gazdagabb Amerika, mint Ghána, 

 • ha kíváncsi vagy, hogy tud-e egy közgazdász valamit mondani a közlekedési dugókról, 
a kipusztuló halállományról, vagy a klímakatasztrófákról, 

 • vagy egyszerűen csak szeretnéd megnézni, hogy milyen egy egyetemi óra a Budapesti 
Corvinus Egyetem Alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakján. 

Nyilván az is nagyon fontos, hogy hány ponttal tudsz bekerülni a Budapesti Corvinus Egye-
tem Alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakjára, lesz-e Corvinus ösztöndíjad, részt 
tudsz-e venni egy double degree programban (igen, jól olvastad, két diploma egy tanulással) 
és ki tudsz-e menni Erasmus ösztöndíjjal Dániába. Ezekről nagyon sok információt 
találsz a Corvinus felvételizőknek szóló oldalán (link).

Azt viszont egyetlen honlapról sem fogod tudni kideríteni, hogy alkalmazott 
közgazdászként tényleg izgalmas és HASZNOS dolgok tanulmányozásával fo-
god-e eltölteni a következő három évet. Szerintünk persze igen, de most lehetőséged 
van arra, hogy részt vegyél egy (vagy akár több) mini egyetemi órán és saját tapasztalataid 
alapján dönts a dologról. Olyan témákat választottunk, amit tényleg tanítunk az Alkalmazott 
közgazdaságtan alapszakon, sőt, így-ebben-a-formában csak az Alkalmazott közgazdaság-
tan alapszakon tanítunk.

Nézz be
hozzánk!



Ekkor nézhetsz be hozzánk 
(a jarványhelyzet,  meg a Budapest-Debrecen távolság miatt minden 
második alkalom online, de ha éppen itt vagy a közelben, miért ne néz-
nél be offline -- most mindkét forma autentikus).

Mit kell tenned?
Töltsd ki ezt a jelentkezési lapot: bit.ly/nezzbehozzank2020

Egy jelentkezési lapon is bejelölhetsz több órát, de akár több jelentke-
zési lapot is kitölthetsz. Sőt, később is kitöltheted a jelentkezési lapot,  

ha még nem tudod, hogy ráérsz-e például január 29.-én. 

Egy dolgot kérünk, az adott hét szerdáján 12 óráig érkezzen mindig be a 
jelentkezési lapod, hogy fel tudjuk a jelentkezéseket dolgozni.

IDŐPONT FORMA IDŐPONT KI TARTJA? MI A CÍM? 

2020. október 30. offline 16 óra Szabó-Bakos 
Eszter 

Donald Trump mozgatja a peso-dollár árfolya-
mot, vagy gazdasági események? 

2020. november 6 online 16 óra   Darvas Zsolt Mire jó 656000 milliárd forint? Az Európai Unió 
költségvetése és koronavírus alapja 

2020. november 13. offline 16 óra Bakó Barna 
Közlekedési dugók, kipusztuló halállomány  
és klimakatasztrófa. Társadalmi csapdák okai 
és lehetséges megoldások. 

2020. november 27. online 16 óra Szakadát 
László 

Piaci kudarcok, de miért hisz csak kicsit az  
állami megoldásokban a közgazdász? 

2020. december 4. offline 16 óra Szabó-Bakos 
Eszter 

Donald Trump mozgatja a peso-dollár árfolya-
mot, vagy gazdasági események? 

2020. december 11. online 16 óra Horn Dániel 
Mit keres egy közgazdász az iskolában?  
A szülők, a tanárok és a társak hatása, na meg 
az a sokminden amit (nem) tanulunk. 

2020. december 18. offline 16 óra Horváth Áron Lakáspiaci elemzés közgazdasági eszköztárral. 

2021. január 8. online 16 óra Major Klára Miért gazdagabb az Amerikai Egyesült Álla-
mok mint Ghána? 

2021. január 15. offline 16 óra Szakadát 
László 

Az ösztönzők szerepe: mit tegyünk, ha azt 
akarjuk (például), hogy a pici gyerekünk jól  
viselkedjen? 

2021. január 22. online 16 óra Kiss Hubert 
János Foglyok, diktátorok vagy amit akartok.

2021. január 29. offline 16 óra Szabó-Bakos 
Eszter 

Donald Trump mozgatja a peso-dollár árfolya-
mot, vagy gazdasági események? 


