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MIKROÖKONÓMIA I. 

B 

Sillabusz 

 

Tananyag:  

 Szemináriumok anyaga 

 Tankönyv: Jack Hirshleifer, Amihai Glazer, David Hirshleifer (2009): 

Mikroökonómia. Budapest: Osiris Kiadó (ELTECON-könyvek 1–8, 12. és 13. 

fejezet (A továbbiakban: Hirshleifer, illetve HGH) 

 Példatár: Berde Éva (szerk.) (2009) Mikroökonómiai és piacelméleti 

feladatgyűjtemény. Budapest: TOKK  

 Ajánlott irodalom és példatárak: 

 Hal R. Varian: Mikroökonómia középfokon. Budapest: KJK (2001) 

 Theodore Bergstrom, Hal R. Varian: Mikroökonómiai gyakorlatok. 

Veszprém: Veszprémi Egyetemi Kiadó (2002) 

 Berde Éva, Petró Katalin: Mikroökonómia példatár. Budapest: Aula 

(1995) 

Tematika heti bontásban:   

1. hét:  

1. óra: A közgazdaságtan tárgya és módszerei (alapvető közgazdasági 

fogalmak átismétlése és rendszerezése a “Bevezetés a közgazdaságtanba” c. 
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tárgy alapján). 

Mi a mikroökonómia? Leíró és normatív vizsgálódás. Racionalitás. 

Szűkösség. Egyéni döntéshozatal és társadalmi viselkedés. A piac 

fogalma. (Hirshleifer 1. fejezet) A kurzus témáinak elhelyezése. 

2. óra: Az elemzés eszközei I.  

Modellezés és matematikai modellek. Változók (endogén változók), 

paraméterek (exogén változók) és függvények szerepe. A Kereslet-

kínálat modellje (matematikai reprezentáció, az egyensúly értelmezése 

és meghatározása, komparatív statika, paraméterek változása 

általában és kormányzati beavatkozások esetén (adók, kvóták, 

árplafon, stb.) Matematikai reprezentáció és értelmezés. (Hirshleifer 2. 

fejezet) 

2. hét:  

1. óra: Az elemzés eszközei II. 

A Kereslet-kínálat modellje (folyt.). Különböző piacok modellezése 

(piacmeghatározás, izolált piacok, piacok összefüggése, az általános 

és parciális egyensúlyi megközelítés lényege.) Mikroökonómia és 

makroökonómia viszonya. (Hirshleifer 2. fejezet) 

2. óra: Az elemzés eszközei III.  

Egyéni döntéseken alapuló társadalmi viselkedés. Optimumkeresés 

általában. Határ- és átlagos mennyiségek. (Hirshleifer 2. fejezet) 

3. hét: 

1. óra: Fogyasztói elmélet I. 

Preferenciák (preferenciarendezés fogalma, axiómák értelmezése, 

jószágtér fogalma, geometriai reprezentáció). Preferenciák 

reprezentációja hasznosságfüggvénnyel. Ordinális és kardinális 
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hasznoság. A hasznossági függvény, mint többváltozós függvény. A 

határhasznon fogalma, származtatása és értelmezése. Közömbösségi 

görbék fogalma, származtatása, értelmezése és tulajdonságai. 

(Hirshleifer 3. fejezet) 

2. óra: Fogyasztói elmélet II. 

Preferenciák és hasznosság (folyt.)  Speciális preferenciák. 

Matematikai konzekvenciák. Jószágok tulajdonságai és osztályozása. A 

preferenciák és a hasznosság forrása és mérhetősége. (Hirshleifer 3. 

fejezet)  

4. hét: 

1. óra: Fogyasztói elmélet III. 

Fogyasztói optimum. Költségvetési egyenes és költségvetési halmaz. 

Változók és paraméterek szerepe. Heurisztikus közelítés a fogyasztói 

optimumhoz. Geometriai szemléltetés (konvexitás kapcsolata a 

szükséges és elégséges feltételekkel, a sarokmegoldások matematikai 

problémája és közgazdasági értelmezése). (Hirshleifer 4. fejezet) 

2. óra: Fogyasztói elmélet IV. 

Fogyasztói optimum-feltételek kardinális és ordinális 

hasznosságfüggvény esetén.  (Hirshleifer 4. fejezet) 

5. hét:  

1. óra: Fogyasztói elmélet V. 

Optimumkeresés többféle módszerrel „jól viselkedő“ hasznossági 

függvények esetén. (Hirshleifer 4. fejezet) 

2. óra: Fogyasztói elmélet VI. 

Optimumkeresés többféle módszerrel helyettesítő és kiegészítő 
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jószágok esetén és egyéb speciális esetekben.(Hirshleifer 4. fejezet) 

6. hét:  

1. óra: Fogyasztói elmélet VII. 

Egyéni és piaci kereslet. A fogyasztó viselkedése változó körülmények 

között. Modellezési kérdések, a változók és paraméterek szerepe. 

Jövedelemajánlati görbe. Engel-görbe. Árajánlati görbe. Keresleti 

görbe..(Hirshleifer 4. fejezet) 

2. óra: Fogyasztói elmélet VIII. 

Árváltozások helyettesítési és jövedelmi hatása. A hatásfelbonás 

problémája és különböző megközelítései. Hatások elkülönítése és a 

javak osztályozása. (Hirshleifer 4. fejezet) 

7. hét:  

1. óra: Fogyasztói elmélet IX. 

Árváltozások helyettesítési és jövedelmi hatása (folyt.). 

Készletjövedelmi hatás. Egyéni keresletek összegzése, piaci kereslet.  

(Hirshleifer 4. fejezet) Kereslet-elmélet, folytatás. Rugalmasság 

fogalma. Jövedelem- és árrugalmasság. (Hirshleifer 5. fejezet) 

2. óra: Fogyasztói elmélet X. 

Keresleti függvény-formák és rugalmasságok kapcsolata. Javak 

osztályozása a piaci kereslet alapján. Keresleti függvények emprikus 

meghatározásának lehetőségei. Adagolás. Egyéb alkalmazási példák. 

(Hirshleifer 5. fejezet) 

8. hét: 

1. óra: Termelői elmélet I. 

A vállalat, mint döntéshozó egység. Vállalkozó, tulajdonos, menedzser. 
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A mikroökonómia vállalatfelfogása. Profit, bevétel és költségek. 

Költségtípusok, költséggörbék. (Hirshleifer 6. fejezet) 

2. óra: Termelői elmélet II. 

A vállalat egyéni optimális döntése. Az üzembezárási feltétel. Döntés 

több telephely esetén. (Hirshleifer 6. fejezet) 

9. hét:  

1. óra: Termelői elmélet III. 

Költségfüggvény, a rövid és hosszú táv megkülönböztetése 

mikroökonómiai szempontból. Mérethozadéki hatások az optimális 

döntésre. Alkalmazás: Döntések csúcsidős kereslet esetén. (Hirshleifer 

6. fejezet). 

2. óra: Tökéletes verseny I. 

Egyensúly a versenyzői piacokon. Kínálati függvény rövid és hosszútáv 

esetén. Termelési externáliák hatása a kínálatra.  (Hirshleifer 7. fejezet)  

10. hét: 

1. óra: Tökéletes verseny II. 

Egyensúly a versenyzői piacokon (folyt.). Vállalatok fennmaradása és a 

zérus profit tétel értelmezése. A csere haszna: termelői és fogyasztói 

többlet. Állami beavatkozások jóléti hatásai: adók, kvóták és 

árszabályozás. (Hirshleifer 7. fejezet) 

2. óra: Monopólium I. 

Monopóliumok optimális döntése. Döntés lineáris kereslet esetén. Az 

optimum és a keresleti árrugalmasság kapcsolata.  (Hirshleifer 8. 

fejezet) 

11. hét.  
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1. óra: Monopólium II. 

Monopólium összehasonlítása a versenypiaccal. Alkalmazások. 

Monopólium és gazdasági hatékonyság: jóléti hatások elemzése. 

Monopóliumok szabályozása. (Hirshleifer 8. fejezet, kivéve 8.4 

alfejezet) 

2. óra: Tényezőpiacok és jövedelemelosztás I. 

Termelési tényezők kereslete. Termelés és tényezőfelhasználás 

egyetlen termelési tényező esetén. A termelési függvény fogalma. A 

mérethozadék fogalma újragondolva és kapcsolata a termelési 

függvénnyel. A határtermék fogalma. Termelési függvények és 

költségfüggvények kapcsolata. A költségminimalizálás és a 

profitmaximalizálás kapcsolata. Egyetlen termelési tényező kereslete. 

(Hirshleifer 12. fejezet)  

12. hét: 

1. óra: Tényezőpiacok és jövedelemelosztás II. 

Termelés és tényezőfelhasználás több termelési tényező esetén. 

Többváltozós termelési függvények, izokvantok, határtermékek, 

geometriai reprezentáció és analitikus függvényvizsgálat. Az optimális 

tényezőfelahsználás meghatározása. Kapcsolat a 

költségfüggvényekkel, dualitási összefüggések.  (Hirshleifer 12. fejezet) 

2. óra Tényezőpiacok és jövedelemelosztás III. 

Iparági tényezőkereslet. Versenyzői tényezőpiac és monopszónium. 

Jóléti elemzések. Alkalmazások: a munkapiac és a minimálbér 

törvények. (Hirshleifer 12. fejezet)  

13. hét: 

1. óra: Tényezőpiacok és jövedelemelosztás IV. 
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Termelési tényezők kínálata és egyensúly a tényezőpiacokon. Az 

erőforrástulajdonosok optimális döntése. Jövedelemajánlati görbe és 

árajánlati görbe a munkapiacon. A munkakínálati függvény 

meghatározása. Alkalmazás: a társadalombiztosítás ösztönző hatása. 

(Hirshleifer 13. fejezet) 
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2. óra: Tényezőpiacok és jövedelemelosztás V. 

Az egyéni tényezőkínálat és a piaci tényezőkínálat kapcsolata és 

befolyásoló tényezői. Egyensúly a tényezőpiacokon. Alkalmazás: a 

jövedelemegyenlőtlenségek lehetséges forrásainak mikroökonómiai 

elemzése. (Hirshleifer 13. fejezet, kivéve: 13.2) Összefoglalás. 


