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Gazdasági és menedzsment ism. - l Zárthelyi dolgozat 200712008 l. félév, ELTE TIK (Kurtán Lajos) 

T. Dolgozatiról Sziveskedjék bekarikázni (egyértelmzien,javftgatás né/kiil!!!) azon állítások sorszámát, 
amelyek véleményeszerint teljesell helytállóak! (Minden helyes válesz J pontot ér, de vigyázzon: helytelen 
bekari/{ázásért pontfevonásjár!) t rtékelés: 90, 9o/cr- =5; 72,7%- =4; 54,5o/o-- =3; 45,5o/cr- =2; alatta= l 

l. A vegyes gazdaság a piac és a konn :inyzat Osszeműködése (szimbiózisa). 
2. Az árugazdaság szOkséges, de nem elégséges fehéte le a társadalmi munkamegoszté.s, elégséges feltéte le pedig a gazdasági 

elkUI(InUitség(Onállóság). 
• E bonbon iac Marsha/1-lrerestt'üe (lásd at ábrát!) vonatkoznak a köv~tk~zö éllí tások {blékelje!): 

3. Az a-val a keresteti , b-vel a klnálati görbétjelöl tUk. 
4. A keresJeti görbe tipikusan balra lejt, a kínálali meg jobbra. 
5. A bonbonpiac Marshall·kercsztj~n 500 Ftldoboz bonbon árnAI van ~gy~nsúly, 

mondjuk 600 Ftldoboz ár melleu mintegy 17 ezer doboznyi tUlklnálat, 400 Ft-os 
egys~gár mellett pedig szinte ugyanennyi tUlkereslet áll f~nn. 

6. Hidny (túlkereslet) ~setén a piaci ár tipikusan csökkenni, a kínAlat is csökkenni, a 
kereslet pedig emelkedni fog. 
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7. Egy nemdohányzó telepOI~s cigaretta-keresJeti görbéje a koordináta rendszer 
vízszintes tengelyével (q-tengely) megegyező. 

8. Az ár kOlsó adottság a monopólium számára, termékei homog~nek, helyettesítók, szabad az informAcióá.ramlá.<:., szintUgy a 
piac: mozgások (a be- és kilCpés). 

• A hazai mobilszolgáltarók piacán az előfizetések száma szerinti részesedés 200 5 decemberében (kerckltve): T-Mobile 45o/o, 
Pannon GSM 34o/o, Vodafone 21%. TegyOk fel, hogy a Pannon ~sa Vodafonc: egyesUinének (fUziondlnának). Mindezek 
alapján énélce/je a következő állításokat: 

9. A Herfindal-Hirschman-index (HH) értéke eredetileg (az egyesOl!!s előtt) 0,5050, utiina viszont 0,3622. 
10. A HH értéke eredetileg 0,3622, fúzió után pedig 0,5050. 
JI. A mobilszolgáltató-piac szerkezete a fúzió r!!vén egészs!!gescbbé, versenybarátabbá válna (duopólium). 
12. A fúzió megvalósulásával nöne a kartellizáJódás veszélye a mobiltelefonpiacon. 

\3 . Ha MUaut• > MU fogy> helyzet áll fenn, akkor a racionális fogyasztónak célszerú több fagyit, ugyanakkor kevesebb 
P r.rotl pj<>g)·l ! 

csokit vásárolnia. Ugyanis ennek következtében ( Gossen l. sz. törvényének, a csOk.XenO ho;adék elvének érvényesUlésév~l) 

a fagyi jószágkészlele nó és MU -hányadosa csökken; a csoki jószágkészlete viszont csökken, MU -hányadosa pedig nó. 
p p 

VégUlis a két hányados egymáshoz viszonyítva kiegyenlítődik , érvényre jut tehát Gossen ll. sz. törvénye, az 
el6nylciegyenlit6dés elve. 

l 4. Ha a szalámi kilónkénti ára 2000 Ft, a pulykafelvágotté 1100 Ft, a virslié 900 Ft, határhasznuk pedig számomra rendre 20 
- a szaldmié -, ll , ill. 7; akkor érvényesol Gossen ll. tOrvénye (az elónykiegyenlü6dés elve), vagyis fogyasztásarn 
optimális. • 

• Az ismert válla/ko: ás iformák közUl {érté/ce/je!) 
15. az egyéni vá/la/ko:ásraje11emzök: korlátlan felelősség; nincs kötelező minimumtöke; hitelképessége általában alacsony. 
16. a résn·énytársasági forma fö voná.sai : ellenőrzö pakett; az alaptöke legalább 40 millió forint; korlátozon felelősség; 

z.drtkörú vagy nyil t formában múködhet ... 
17. a beréti társaságo! l~galább két tag alkotjn; nincs kötelező minimumtöke; a beltag felelőssége korlátozott, a kUhngé 

korlátlan . 
18. A lcorlároltfele/ósségíi társaságban egy tulajdonosnak egy Ozletrészc van, il l. egy Ozletrésznek több tulajdonosa is lehet. 
• Egy terllletfejlesztö cégnél dolgozó-há.zaspár elhatározta: életpályá.t vAl!. 2007. január l -jével vállalkozást alapítottak, amely 

82 induló év során várhatóan 20 mitlió Ft árbevélelt ér majd el , ennek felérc becsUihetöfo/yó lcoltségelc, illetve egytizedére 
tehető amorri:áció mel!en. A férj 2006-ban összesen 3 mil!ió fo rintot, a fel eség 2 millió Ft-ot keresen, 2007. januártól a férj 
ugyanannyit, a feleség viszont 50 százalékkal többet kapou volna eddig i munkahelyén. Örökségből származó, most a 
vállalkozásba bev itt 10 millió Ft-juk eddig éné kpapirba fektetve évi 20 %-ot kamatozott. Megéri-e a: éleipdlyaválrr:is? 

19. Igen, megéri, mert már az induló évben 2 millió Ft gazdasági profitot realizál a vállalkozás. 
20. 2007-ben várhatóan ,,pénz 82 ablakban" :vagyis O Ft gazdasági profit keletkezik. Induló évben nem is olyan rossz ... 
2 1. Nem, men a vállalkozásnak 2007-ben 10 millió Ft vesztesége (negativ gazdasági profitja) keletkezik. 
22. Nem éri meg, mert a vállalkozás 2007. évi szdmviteli profilja (8 m Ft) kisebb, mint a számviteli költségei (12 mFl). 
23. A bruttó profit 10m Ft, a szám vitel: p;ofi: és a no:-:r.:ll profit ~gyaránt 8· 8 utilliö Ft. 
24. Valószinüleg megéri, mert bár az induló évben a remélt bevétel éppcsak fedezi a költségeket, késObb mt\r rcmélhetöleg 

gazdasAgi profitot is termel a vállalkozás. 
25. Megéri, mcrt a cég 2007. évi számviteli profitja (8 m Ft) nagyobb, mint az alternativ költségei (7 m Ft). 
26. Egyik előző vtilasz sem igaz. 


