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0. Regisztrációs hét 

1. A közgazdaságtan és a mikroökonómia alapfogalmai 
Mikroökonómia elemzési eszközei (összehasonlító elemzés, egyensúlyi elemzés, 
korlátozott optimalizálás), modellek a közgazdaságtanban. Alapfogalmak (a 
közgazdaságtan tárgya, erőforrások, ráfordítások, kibocsátás, szűkösség, gazdálkodás). 
Elemzési eszközök. A hatékonyság. Gazdasági problémák. 

2. A piaci mechanizmus elemei (a kereslet, a kínálat és az ár) és azok kölcsönhatásai. A 
keresleti és kínálati görbék, azok eltolódásai, egy adott termék piaci egyensúlya. Egyéni és 
piaci keresleti (kínálati) görbe. 

3. A fogyasztói magatartás  
A fogyasztói magatartás elemzése – a hasznosság-elmélet. A hasznosság kardinális 
értelmezése. A hasznosság és a kereslet összefüggései (az egyéni és piaci keresleti görbe 
származtatása). A fogyasztói többlet értelmezése. Az optimális jószágkombináció 
(jószágkosár) feltétele a kardinális elméletben.  

4. A kereslet jellemzése, a kereslet rugalmassági együtthatói 
Kereslet és kínálat, piaci egyensúly. A kereslet ár-, keresztár- és 
jövedelemrugalmasságának fogalma. A kereslet árrugalmasságának szerepe az 
árpolitikában, az árváltozás hatása az árbevételre. A kínálatrugalmasság fogalma. A 
rugalmasság hatása az adóterhek viselésére.  

5. A termelés elmélete 
A termelés elmélete. A termelési függvény és a hozzákapcsolódó fogalmak. A termelési 
tényezők felhasználásának optimalizálása a termelési függvény segítségével, adott 
költségkeret és tényezőárak esetén. A költségkeret és a tényezőárak változásának hatása 
az optimális tényezőkombinációra. 

6. A termelés elmélete 
A termelés költségei. A költségek elemzése a kibocsátás függvényében. A határ- és az 
átlagköltség kapcsolata.  A rövid távú költségfüggvények ábrázolása a növekvő és csökkenő 
hozadéki szférák figyelembe vételével. A hosszú távú költségfüggvények lényege. 
Haszonáldozati költség fogalma. 

7.  

8. Profitmaximalizálás a kibocsátás függvényében általános feltételek mellett és a kompetitív 
piaci viszonyok között (a kompetitív piac, azaz a tökéletes verseny jellemzői). A 
határköltség és az egyéni kínálati görbe összefüggése kompetitív cég esetén (fedezeti és 
üzembezárási pontok).  

9. Vállalati formák, a vállalatok érintettjei, céljai. A vállalatok tevékenységrendszere Az egyéni 
és piaci kínálati görbe összefüggése. Profitmaximalizálás és költségminimalizálás. Költség-
haszonelemzés, Beruházások gazdaságossági vizsgálata.  

10. A piaci verseny fő sémái (piaci szerkezetek). A tökéletes verseny felbomlása, tökéletlen 
verseny kialakulásának okai. A monopólium. A monopólium profitmaximalizálásának 
feltétele. A profitmaximum ábrázolása a keresleti, határbevételi és a költségfüggvények 
segítségével.  

11.  A monopólium kínálati magatartása és árpolitikája (haszonkulcsos árképzés, 
árdiszkrimináció). A monopólium társadalmi hatékonysága rövid- és hosszú távon. A 
monopólium szabályozásának szükségessége.  

12. Vállalati stratégiák, piaci belépési korlátok.  



Az oligopol piac sajátosságai. Az oligopólium és az összejátszás lehetősége és 
szükségessége. A kartell sajátosságai. Az oligopólium társadalmi hatékonysága. A 
differenciált termékek sajátosságai.  

13. A termelési tényezők (erőforrások) piaca. A hatékony adók. Tartós bérkülönbségek és 
diszkrimináció a munkapiacon. A tőkepiac (a tőke fajtái, hozadék és kamat, befektetés).  

14.  

 számonkérési módok: 

Zárthelyi dolgozatok megírása, a gyakorlatokon team feladatok megoldása, előre kiadott témákból prezentációs lehetőség. 
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 Az aláírás és vizsgára bocsátás különleges feltételei: 

Részvétel a gyakorlatokon a TVSZ előírásai szerint. A kiadott team feladatok helyes megoldása. 

 Teljesítményértékelés: 

- A zárthelyi dolgozatok és a team feladatok alapján megajánlott jegy, egyébként 

- Írásbeli vizsga 
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