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Fontos tudnivalók 
 
 
 
 

A feladatlap összetett, amelyet a különböző feladattípusok szerint részekre bontottunk. 
A kidolgozásnál vegye figyelembe a feladattípushoz tartozó dőlt betűvel szedett 
tájékoztatót is. Megoldásainál kövesse a feladat utasításait! Maximális pontot csak 
akkor kaphat, ha minden részkérdésre válaszolt. Az egyes feladatoknál feltüntettük a 
részmegoldásokért járó pontszámot is. A maximális pontszám 100.  
 
Kidolgozásait és válaszait a feladatlapon kell rögzítenie! Piszkozatot pótlapon készíthet! 
Ha a megoldáshoz is szüksége van pótlapra, ezt jelölje meg az adott feladatnál.  
Az ábrák előkészítésénél használhat ceruzát, de a végső megoldást tollal rögzítse! 
A pontos ábrázolás érdekében használjon vonalzót! 
A számítások elvégzéséhez nem programozható zsebszámológép használható.  
 

Munkájához sok sikert kívánunk! 
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I. Feleletválasztás (6·2 =12 pont) 
Egy-egy állítás teljessé tételéhez 4 válaszlehetőséget adunk meg, de közülük csak egy helyes. 
A többi változat vagy csak részigazságot tartalmaz, vagy teljesen hibás. Válassza ki a helyes 
válasz betűjelét és írja a feladatok előtt lévő táblázatba a megfelelő sorszám alá! 
Figyelem! Csak egy-egy helyes választ fogadunk el. Nem egyértelmű, vagy egynél több 
megjelölés esetén nem adunk pontot.  
 

1 2 3 4 5 6 
      

 
1. Ha egy jószág jövedelemrugalmassága pozitív, akkor a fogyasztó 

a) növekvő árak mellett többet vásárol belőle 
b) növekvő jövedelem mellett többet vásárol belőle 
c) csökkenő ár mellett kevesebbet vásárol belőle 
d) csökkenő jövedelem mellett többet vásárol belőle.  

 
2. Ha az oligopol vállalatok kartellt alapítanak, akkor  

a) nő az összes profitjuk 
b) nő a fogyasztói többlet 
c) szabaddá válik a piacra való be- és kilépés 
d) egyik fenti válasz sem helyes 

 
3. Ha egy monopólium optimális termelés esetén csak normál profitot realizál, akkor  

a) az átlagos költsége minimális 
b) az átlagköltség görbének egyetlen pontja sincs a keresleti görbe alatt 
c) az átlagbevétel megegyezik a határbevétellel 
d) mindhárom fenti állítás igaz 

 
4. A makrogazdasági jövedelemáramlás háromszereplős modelljében a háztartás 

megtakarítása egyenlő  
a) SH = Y-C-TRH+TH 
b) SH = I – SV-T-G 
c) SH = Y-C-I 
d) SH = W+TRH-TH-C 

 
5. Magas munkanélküliséggel küzdő gazdaságban, rögzített nominálbérek mellett a foglal-

koztatási helyzet javítható, azzal, ha  
a) az állam ösztönzi a megtakarításokat 
b) az állam adókedvezményekkel ösztönzi a beruházásokat 
c) az állam növeli külföldi beszerzéseit 
d) az állam megemeli a fogyasztási adók nagyságát.  

 
6. Ha egy nyitott gazdaságban az egyensúlyi jövedelem mellett a hazai fogyasztás, 

beruházási kereslet és a kormányzati áruvásárlások összege meghaladja a megtermelt 
reáljövedelem nagyságát, akkor  

a) az árupiacon biztosan túlkereslet van 
b) a költségvetés biztosan deficites 
c) a külkereskedelmi mérleg biztosan deficites 
d) a fizetési mérleg biztosan deficites.  

12 pont  
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II. Szöveges feladatok 
 
1. Igaz-hamis állítások (6·3=18 pont) 
Az alábbiakban felsorolt megállapításokról el kell döntenie, hogy igazak vagy hamisak! 
Kérjük, hogy az állítások elé írt I (igaz), illetve H (hamis) betűvel jelezze döntését! 
Áthúzott betűjeleket, vagy nem egyértelmű jelöléseket nem fogadunk el. 
FIGYELEM! VÁLASZÁT INDOKOLNIA IS KELL! A jelölésért önmagában nem jár pont, csak 
a helyes szöveges indoklással ellátott válaszokat értékeljük. Minden helyes indoklás 2 pontot 
ér.  
 
1) Ha a pénzjövedelem növekedésének hatására – ceteris paribus – egy jószág keresleti 

görbéje jobbra tolódik, akkor a jószág nem lehet alacsonyabb rendű jószág. 
 
 
 
 

 
2) A csökkenő hozadék elve azt jelenti, hogy a változó termelési 

tényezőből növelve a felhasználást (miközben a többi termelési tényező változatlan) a 
termelés csökken.  

 
 
 
 

3 pont  
3) Fedezeti pontról akkor beszélünk, ha a vállalat összbevétele pontosan a fix 

költséggel kevesebb, mint a vállalat összköltsége. 
 
 
 
 

3 pont  
4) Ha a pénzpiacon jelenleg túlkereslet van, akkor ennek nagyságát csökkenti a 

központi bank kötvényeladása. 
 
 
 
 

3 pont  
5) A technológiai munkanélküliség rövid távon nő, de hosszú távon csökkenő 

tendenciát mutat.  
 
 
 

3 pont  
6) A keresleti inflációnak csak negatív hatása van a gazdaság működésére. 

 
 
 

3 pont  
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3 pont  
 
2. Összehasonlítás (2·5 = 10 pont) 

Írja le röviden a párba állított kategóriák tagjai közötti kapcsolatot az alábbiak szerint! 
Egyrészt adja meg, hogy milyen tulajdonság alapján tartoznak össze, vagy alkotnak egy párt, 
tehát miben azonosak, másrészt legalább két szempontból különböztesse meg őket egymástól!  
 
 
2.1. Mi az azonosság és a különbség az alábbi fogalmak között?  

5 pont  
  Tökéletesen versenyző piac – Monopol piac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Mi az azonosság és a különbség az alábbi fogalmak között?  

5 pont  
Keresleti infláció - Költséginfláció 
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3. Kiegészítés (6·1= 6 pont) 

Egészítse ki az alábbi mondatokat a KISEBB, NAGYOBB vagy EGYENLŐ kifejezések 
felhasználásával úgy, hogy az SNA mérőszámokra jellemző összefüggések érvényesüljenek! 
 
3.1. Ha egy ország külkereskedelmi mérlege többletet, de a folyó fizetési mérlege 

hiányt mutat, akkor az ország GNDI-je szükségképpen ……………………. , 

mint a GDP-je. 

 

3.2. Ha a nemzetgazdaságban a külföldre utalt transzferek meghaladják a beérkező 

transzfereket, akkor a GNI …………………………… mint a GNDI. 

 

3.3. Ha a GDP …………………….. mint a GNI, akkor a belföldi gazdasági 

szereplők által realizált összes elsődleges jövedelem nagyobb, mint a 

belföldön létrehozott összes elsődleges jövedelem. 

 

3.4. Ha a GDP …………………….. mint a GNI, akkor a belföldiek külföldön 

realizált elsődleges jövedelme meghaladja a külföldiek belföldön realizált 

elsődleges jövedelmét. 

 

3.5. A bruttó beruházás ………………………… a bővítő beruházás és a pótló 

beruházás összegével.  

 

3.6. A reál NDP csökkenése esetén a nominális NDP növekedése 

……………………………... mint az árszínvonal emelkedése. 

6 pont  
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4. Elemző, értékelő feladat (6·1= 6 pont) 

 
Az alábbiakban egy bizonyos piaci esemény hatásait kell értékelnie. Írjon egy-egy szavas 
szöveges választ a kipontozott részbe, majd a mondatot helyes állítássá egészítse ki! A rövid 
kiegészítésnek a változás minőségét vagy mennyiségét kell jellemezni. (Pl. nő, csökken, több, 
kevesebb stb.) 
 

Tegyük föl, hogy a gyógynövények piacán a kereslet a fogyasztók jövedelmének változása 
miatt visszaesett (a gyógynövény normál jószág).  

Mi történik ennek következtében a gyógynövények piacán és a gyógynövények begyűjtésével 
foglalkozók munkapiacán az alábbi változókkal? Feltételezéseink szerint mind az input, mind 
az output piacon tökéletes verseny van. 

 

4.1. A gyógynövény piaci ára …………………………………………………, 

mert a gyógynövény keresleti függvénye   

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

 

4.2. A gyógynövények begyűjtésével foglalkozó vállalatok profitja 

…………………………….………………………., mert 

……………………………………………………………………………… 

..……………………………………………………………………..………. 

 

4.3. A gyógynövény begyűjtésével foglalkozó munkavállalók iránti kereslet 

…………………………………………………………, mert  

……………………………………………………………………..………… 

.………………………………………………………………………………. 

 

6 pont  
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III. Számítást és ábrázolást igénylő feladatok 
 
Az egyes feladatoknál megfogalmazott pontos utasítás szerint járjon el! Végezze el a 
szükséges számításokat, és/vagy készítse el a feltételekhez illeszkedő ábrákat! Válaszait a 
feladatban szereplő részkérdés sorszámával jelölje meg! A számítási feladatoknál nem 
elegendő az eredmények felírása; a számítás elméleti alapjait, az alkalmazott képleteket is 
rögzítse a feladatlapon!  
 
 

5. feladat (4+4 = 8 pont) 
Egy fogyasztó számára a vásárlás után a fagylalt és a sütemény határhasznainak aránya 5:3. 
Tudjuk továbbá, hogy a fagylalt ára 120 Ft/gombóc.  
 
5.1. Mekkora süteményár mellett jelentheti ez a jószágkosár a fogyasztó számára az 

optimális választást? Indokolja! 
 

5.2. Tegyük fel, hogy a sütemény ára 90 Ft/db. Miként kellene változtatni a jószágkosár 
összetételén az optimális választás érdekében? Miből kellene többet vásárolnia és miből 
kellene csökkentenie a vásárolt mennyiséget? Indokolja válaszát! 

 
 

8 pont  
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6. feladat (8·1 = 8 pont) 
 
Az alábbi ábra egy vállalat rövid 
távú termelési függvényét 
ábrázolja, amely tökéletes verseny 
feltételei között működik. Ezen 
kívül a vállalatról még tudjuk, 
hogy termékét 80 Ft/db-os 
egységáron értékesíti, dolgozóinak 
1200 Ft órabért fizet, és fix 
költsége 10 500 Ft. Ezen 
információk alapján válaszoljon a 
következő kérdésekre 
számszerűen, és írja fel a számítás 
alapját jelentő képletet vagy 
szabályt is!  

  
 
6.1. Mennyi lesz a vállalat termelése abban a pontban, ahol a határterméke 0?  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
6.2. Számítsa ki az előbbi esetben az átlagterméket! 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
6.3. Mennyi az átlagtermék maximális értéke?  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
6.4. Mennyi a határtermék értéke 70 munkaóra felhasználása esetén?  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
6.5. Mekkora 50 munkaóra felhasználásának a változó költsége?  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
6.6. Mekkora a 2800 egységnyi termeléshez tartozó átlagos változó költség? 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
6.7. Adja meg a növekvő hozadék tartományhatárait!  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
6.8. Mekkora lenne a határtermék-bevétel értéke 70 munkaóra felhasználása mellett? 
 
……………………………………………………………………………………………. 

8 pont  
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7. feladat (4+4 = 8 pont) 

Egy kisvárosban műanyag játékokat gyártó üzem működik. Az üzemről a következő adatokat 
ismerjük: 

az üzem fix költsége FC = 112.500 Ft 
az átlagos változó költsége az AVC = 5Q +1000 egyenlettel írható le 

Az üzem határköltsége MC = 10Q + 1000 egyenlettel jellemezhető. A vállalat tökéletesen 
versenyző piacon működik. 
(Az egyenletekben szereplő „Q” a műanyag játék mennyiségét jelöli, amelyet szállításra 
előkészített dobozok számával fejezünk ki.) 
 
A termelés környezetszennyező hatása folytán minden egyes doboz játék előállítása  
1500 forint externális költséget jelent a kisváros lakói számára. Ezeket a költségeket a 
termelő nem téríti meg, és más módon sem történik internalizálás.   
A dobozonkénti piaci ár 5.500 forint.  
 
7.1. Mekkora az üzem profitmaximalizáló termelési mennyisége és mekkora lenne 

ugyanezen piaci ár mellett a társadalmilag optimális termelési mennyiség?  
 
7.2. Mekkora lenne az üzem profitja a vállalati szinten optimális termelés és a társadalmilag 

optimális szintű termelés mellett?  
8 pont  

 



 

írásbeli vizsga 0512 11 / 16 2006. február 20. 
 

Azonosító jel:           Közgazdasági alapismeretek  
(elméleti gazdaságtan) — emelt szint 

7. feladat megoldása  
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8. feladat (6+6 = 12 pont) 

Egy zárt gazdaságban a gazdaság működését jellemző néhány összefüggés a következő:  
 

az autonóm fogyasztás    C0 = 100 
a fogyasztási határhajlandóság   ĉ=0,8 
a beruházási függvény     I = 2000-200·i 
kormányzati kereslet     G = 160 
a háztartásoktól beszedett autonóm adó   T = 300 
a háztartásoknak kifizetett transzferek   Tr = 100 
(egyéb költségvetési kiadás és bevétel nincs) 
 
reál pénzkeresleti függvény    MD = 0,4·Y-200·i 
a nominális pénzkínálat     MS = 2250 
az árszínvonal     P = 1,25 

 
8.1. Mekkora az egyensúlyi jövedelem és az egyensúlyi kamatláb?  
 
8.2. Tudjuk, hogy a reál-pénzkínálat emelkedése következtében az egyensúlyi jövedelem 

200 egységgel emelkedett. Mennyivel változott a fogyasztás, a beruházás és a reál-
pénzkínálat? 

 
12 pont  
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8. feladat megoldása  
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9. feladat (2+6+4 = 12 pont) 

 
Egy nyitott gazdaság jövedelme, amely tartalmazza az amortizációt is, egy adott évben  
2150 egység. Ismerjük továbbá az alábbiakat: 
 

• a nettó magánberuházások értéke 100;  
• az állami vásárlások nagysága 200;  
• a háztartás fogyasztása 1900;  
• az amortizáció 150;  
• az import alakulását a jövedelem függvényében leíró összefüggés  

IM(Y) = 100 + 0,2Y.  
 

9.1. Határozza meg a bruttó beruházás összegét! 
9.2. Határozza meg a külkereskedelmi mérleg egyenlegét és az export nagyságát!  
9.3. Határozza meg azt a jövedelmet, amely mellett a külkereskedelmi mérleg egyensúlya is 

biztosítható!  
12 pont  
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témakör a feladat sorszáma maximális 
pontszám

elért 
pontszám

a témakör 
maximális  
pontszáma 

a témakör 
elért  

pontszáma 
Egyszerű 
feladatok I. Feleletválasztás 12  12   

1. Igaz-hamis állítások 18   
2. Összehasonlítás 10  
3. Kiegészítés 6  

Szöveges 
feladatok 

4. Elemző, értékelő 
feladat  6  

40  

5. feladat  8   
6. feladat  8   
7. feladat 8   
8. feladat  12   

Számítást, 
ábrázolást 

igénylő 
feladatok 

9. feladat 12   

48   

ÖSSZESEN 100  100  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100      

      
      
      
        
 javító tanár    

 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 
 

  

elért 
pontszám

programba 
beírt 

pontszám  
Egyszerű feladatok      
Szöveges feladatok      
Számítást, ábrázolást igénylő feladatok    
     
     
 javító tanár  jegyző 

 


