
Komplex záróvizsga tételek 
 

(Közgazdasági elemző mesterszak) 
 

1. A gazdasági fejlődés klasszikus elméletei. gazdasági növekedés potenciális belső 
és külső forrásai. Hogyan befolyásolja az aszimmetrikus információ, a 
bizonytalanság az egyes piacokon, illetve a makrogazdaságban az egyensúly 
kialakulását? 

 
2. A mennyiségi verseny Nash-egyensúlya, az legjobb-válasz-függvények. Hogyan 

függ a Cournot-iparág kínálata, az ár és a profit, valamint a piaci hatalom nagysága 
a vállalatok számától? Különböző költségek a Cournot-modellben. A fúziós 
paradoxon. Mutassa be a statikus és a dinamikus Cournot-játék közötti 
legfontosabb eltéréseket! 

 
3. Piaci szerkezet és innováció kapcsolata, érvek és ellenérvek (modellekkel 

alátámasztva) a verseny és/vagy monopólium vonatkozásában. A K+F 
tevékenység modellje különböző nagyságú tovagyűrűző hatások esetén – az 
együttműködés előnyei. Ismertesse a gazdasági szereplők viselkedésében várható 
különbségeket „tökéletes racionalitás”, illetve „korlátozott racionalitás” feltevése 
mellett! 

 
4. Az oligopolpiaci árverseny homogén és differenciált termékek esetén: reziduálius 

kereslet. A kapacitáskorlát, illetve különböző költségek a Bertrand modellben. A 
térbeli Bertrand modell. Bertrand verseny és fúzió. Népességnövekedés és 
gazdasági fejlődés kapcsolata. 

 
5. Dinamikus játékok. Szekvenciális mennyiségi és árverseny összehasonlító 

elemzése. Mikor, melyik vállalatnak van előnye? Hogyan alakul az ár és a 
mennyiség a szekvenciális versenyben a szimultán versenyhez képest? Mutassa be 
a statikus és a dinamikus Cournot-játék közötti legfontosabb eltéréseket! 

 
6. Szegénység és fejlődés kapcsolata. Szegénység nemzetközi mutatószámai, a 

szegénység felszámolásának elméletei. Vertikális fúziók és vertikális korlátozások. 
Hogyan ítélhetők meg a vertikális fúziók és a vertikális korlátozások versenyjogi 
szempontból? 

 
7. Jövedelmi, vagyoni, társadalmi, képviseleti, döntésszabadsági, nemek közötti 

egyenlőtlenség és fejlődés kapcsolata. Az egyenlőtlenség csökkentését célzó 
stratégiák. Hogyan akadályozható meg a piaci belépés – a korlátozó árképzés. A 
Bain-Sylos modell és a Dixit-modell. 

 
8. Globális környezeti kihívások és gazdasági fejlődés kapcsolata.  Horizontális 

termékdifferenciálás és választék monopólium esetén. Társadalmilag optimális-e a 
monopolista termékválaszték? 

 
9. Kiszorító árazás a közgazdasági elméletben. Racionális magatartás-e a kiszorító 

árazás? Viták az elméletben – érvek és ellenérvek, különböző modellek. Hogyan 
kezeli a versenyjog a kiszorító árazást? Mi a különbség kontraszelekció és a 
Bayes-i játék között? 



 
 
10. A gazdasági felzárkózás neoklasszikus elmélete. A szegénységi csapda és a 

konvergencia klubok elmélete. Mi a jelentősége a „köztudott tudásnak” a 
gazdasági szereplők döntései szempontjából? 

 


