
Valamely jószág vásárlásakor egy fogyasztó egyéni fogyasztói többlete biztosan csökken, ha 

a rezervációs ár 

Válasszon ki egyet: 

a. változatlan, miközben a piaci ár nő  

b. nő, miközben a piaci ár csökken  

c. nő, miközben a piaci ár változatlan  

d. változatlan, miközben a piaci ár csökken  

e. nincs a válaszok között helyes lehetőség  
 

 

Ha egy termék keresletének árrugalmassága – 0,5, akkor árcsökkenés esetén (ceteris paribus) 

Válasszon ki egyet: 

a. a fogyasztók fele annyit költenek a jószágra, mint árcsökkenés előtt.  

b.  

a fogyasztók kétszer annyit költenek a jószágra, mint árcsökkenés előtt.  

c. az eladók bevétele csökkenni fog.  

d. az eladók bevétele nőni fog.  
 

 

Egy adott kibocsátás mellett a munka határterméke 5, az átlagterméke 10. Ekkor a 

munkamennyiséget növelve bizonyos, hogy 

Válasszon ki egyet: 

a. a munka átlagterméke és a határterméke is csökken.  

b. a munka átlagterméke nő, de határterméke csökken.  

c. a munka átlagterméke csökken, de határterméke nő.  

d. a munka átlagterméke és a határterméke is nő.  

e. az össztermelés csökken  
 

 

Egy tökéletesen versenyző vállalatot rövid távon is biztosan be kell zárni, ha 

Válasszon ki egyet: 

a. az átlagos változó költség kisebb, mint a piaci ár.  

b. a piaci ár éppen megegyezik a fix költséggel.  



c. az átlagköltség kisebb, mint a piaci ár.  

d. a piaci ár az átlagköltség alá esik.  

e. a piaci ár kisebb, mint az átlagos változó költség.  
 

 

Monopolisztikus verseny esetén a vállalatok hosszú távon 

Válasszon ki egyet: 

a. az ár kisebb, mint a határköltség  

b. homogén terméket gyártanak.  

c. nem realizálnak gazdasági profitot.  

d. piaci verseny gyenge.  

e. árelfogadók.  
 

 

Pozitív termelői externália esetén 

Válasszon ki egyet: 

a. a társadalmilag optimális termelés alacsonyabb, mint a piaci optimum.  

b. a társadalmi határhaszon kisebb, mint az egyéni határhaszon  

c. a társadalmi határköltség alacsonyabb az egyéni határköltségnél.  

d. a társadalmilag optimális ár magasabb a piacinál.  

e. társadalmi szinten nem keletkezik holtteher-veszteség.  
 

 

A közjavak iránti piaci keresleti görbe 

Válasszon ki egyet: 

a. az egyéni keresleti görbék horizontális összegezésével származtatható  

b. az egyéni határhaszon görbék horizontális összege  

c. nem értelmezhető, csak az egyéni keresleti görbék külön-külön vehetőek figyelembe  

d. az egyéni keresleti görbék vertikális összegezésével származtatható  

e. az egyéni határköltség görbék horizontális összege  

 

 

  



Egy keresleti függvény a következő alakot ölti: D1(p1,p2,m)=mp22p1.  

 
a) Határozza meg a kereslet sajátár-rugalmasságát! -1 
 

Válasz  
 
b) Határozza meg a keresztár-rugalmasságot! 2 
 

Válasz  
 
Ebből az következik, hogy a két jószág Válasz viszonyban áll egymással. helyettesítő 
 
c) Egészítse ki a mondatot! 
 

A vizsgált jószág normál jószág, mert jövedelemrugalmassága Válasz . 1 
 
 
 
Egy vállalat teljes árbevétele 120 millió forint. Explicit költségei 90 millióra rúgnak és elszámolható 
implicit költségei 16 millióra. Amennyiben a vállalat 8 millió gazdasági profitot realizál, a gazdasági 

költségei Válasz  112millió forintot tesznek ki, a vállalat normál profitja Válasz  6millió forint, 

míg a számviteli profitja Válasz  14millió forint. 
 

 

Egy vállalat költségeit a Q(K,L)=4KL√ függvény írja le. A munka ára 8000 forint, míg a 

tőkéé 32000.  

Hosszú távon a vállalat hosszú távú költségeit az LTC= Válasz 8000Q 

függvény írja le, míg hosszú távon az átlagköltsége Válasz 8000 

, míg határköltség függvénye LMC= Válasz 8000 

 

 

Egy monopólium terméke iránti keresletet a következő függvény írja le: Q=1200-2p.  

A monopólium teljes költsége TC=200Q+10000. 

 

a) A monopólium határbevételi függvénye  MR=600-Q, míg a határköltsége 200 

b) A monopólium által termelt mennyiség 400, míg a termék piaci ára 400 

c) A monopólium miatt Válasz 40000holt-teherveszteség keletkezik a piacon. 

. 


