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Tananyag 

 A Közgazdaságtan Tanszék honlapjára (kgt.bme.hu) az adott tárgykód alá feltöltött 
diasorok és egyéb segédanyagok 

 D.W. Carlton – J.M. Perloff: Modern piacelmélet, Panem, 2003. egyes, az alábbi 
táblázatban kijelölt részei 

 Berde Éva (szerk.): Mikroökonómiai és piacelméleti feladatgyűjtemény, TOKK, 2009.  
az adott témakörhöz tartozó, a tanszéki honlapra feltöltött diasorokban kijelölt feladatai 

 

Piaci struktúrák elemzése a közgazdaságtanban. 
Az SCP modell. Piaci koncentráció és piaci hatalom mérése. 
A kompetitív piac, verseny: hatékonyság és jólét. 

CP 1.és 3. fejezet, 8. fejezet 
279-283. 

Költségek és piacszerkezet. Az egy és több terméket 
előállító vállalat költségei. Méret- és 
választékgazdaságosság. Monopólium, természetes 
monopólium, domináns vállalat. 

CP 2 és. 4. fejezet 

Összejátszás, kartell CP 5. fejezet 

Nem kooperatív oligopólium elméletek CP 6. fejezet 

Termékdifferenciálás és monopolisztikus verseny.  
Vállalatok térbeli elhelyezkedése. 

CP 7. fejezet 

Árképzési stratégiák . árdiszkrimináció, formái, jóléti hatásai. 
Nem lineáris árazás. Csomagban történő értékesítés. 

CP 9. fejezet és 10. fejezet 
332-347. 

Stratégiai viselkedés: kooperatív és nem kooperatív stratégiai 
viselkedés 

CP 11. fejezet 

 
Számonkérés 

A tananyagról egy 60 perces, 60 pontos írásbeli dolgozat (zh) keretében adhatnak számot. A 
dolgozat 6 feleletválasztós kérdésből és 3-4 számolási feladatból áll. A tesztkérdések egyenként 5 
pontot érnek, míg a számolási feladatokból összesen 30 pont szerezhető. 
A zh megírására a félév során öt alkalmat hirdetünk meg a Neptunban, négyet a szorgalmi 
időszakban és egyet a pótlási héten. Az utóbbi alkalom úgynevezett díjköteles pótlás, melyen való 
részvétel az erre vonatkozó díj megfizetésével lehetséges. 
Mindegyik meghirdetetett alkalomra a Neptunban jelentkezni kell. Minden hallgató részt vehet 
akár mind az öt számonkérésen. A teljesítmény értékelésekor a legkésőbb elért eredmény számít. 
 
A jegy kialakítása 

Ha a hallgató egyik alkalommal sem ír zh-t, a tárgy értékelése „Nem teljesítette”. 
Egyébként az érdemjegy az utolsóként írt zh eredménye alapján: 

o 50% alatt elégtelen 
o 50%-tól elégséges 
o 62%-tól közepes 
o 74%-tól jó 
o 86%-tól jeles 

http://kgt.bme.hu/

