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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   (10*2 =20 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 7 8 9 10 
          

 
20 pont  

 
 
1. A szűkösség azzal a következménnyel jár a gazdaságban, hogy  

a) nem lehet a szükségletek egy részét kielégíteni 
b) a termelés csökken 
c) nem lehet egyetlen piacon sem túlkínálat  
d) mindhárom fenti állítás igaz 

 
2. Túlkereslet akkor van egy termék piacán, ha  

a) kínált mennyiség nagyobb, mint a keresett mennyiség 
b) kínált mennyiség kisebb, mint a keresett mennyiség 
c) a piaci ár magasabb, mint az egyensúlyi ár 
d) az eladatlan árukészlet megnövekszik 

 
3. Rövid távról akkor beszélünk a gazdaságban, ha  

a) van a vállalatnak változó és fix termelési tényezője is 
b) minden termelési tényező rögzített 
c) minden termelési tényező változtatható 
d) egyik sem a fentiek közül 

 
4. A tökéletes versenyre az a jellemző, hogy  

a) egyetlen vállalat egyedül is képes kielégíteni a teljes piaci keresletet 
b) csak néhány vállalat versenyez a piacon 
c) a vállalatok elfogadják a piaci árat 
d) az a) és b) együtt 

 
5. Tökéletesen versenyző vállalat esetén az összprofit akkor pozitív, ha  

a) az összbevétel nagyobb, mint az összköltség 
b) az összköltség nagyobb, mint az összbevétel 
c) az összbevétel és az összköltség különbsége zérus 
d) a piaci ár és a határköltség különbsége zérus 

 
6. A fogyasztási határhajlandóság a következőképpen számítható ki: 

a) a fogyasztás növekménye/a jövedelem növekménye 
b) az összfogyasztás/az összjövedelem 
c) a fogyasztás százalékos változása/a jövedelem százalékos változása 
d) a jövedelem/a fogyasztás 
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7. A munkanélküliség melyik típusa az, amikor X úr azért nem dolgozik, mert főnökével 

összeveszett, és most új állást keres? 
a) súrlódásos 
b) strukturális 
c) szezonális 
d) természetes 

 
8. A jegybank a forgalomban lévő pénzmennyiséget növelheti, ha  

a) a kötelező tartalékrátát csökkenti 
b) értékpapírt ad el 
c) a refinanszírozási kamatlábat emeli 
d) a számlapénzek készpénzre történő átváltását korlátozza.  

 
9. Vágtató inflációról akkor beszélhetünk, ha  

a) az éves inflációs ráta egyszámjegyű 
b) az árszínvonal éves növekedésének mértéke kétszámjegyű  
c) a heti inflációs ráta legalább kétszámjegyű 
d) egyik sem a fentiek közül 

 
10. A költségvetési deficit növekszik, ha a kormányzat  

a) növeli az adókat 
b) növeli a transzferkifizetéseket 
c) csökkenti az útépítésre fordítható kiadásait 
d) megnöveli az áfa adókulcsokat 
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II. Szöveges feladatok  
 

1. Igaz-hamis állítások        (6·2 = 12 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! Válaszát 
indokolja meg! Csak egyértelmű jelöléseket fogadunk el. 

 
 
1) Ha a tökéletesen versenyző vállalat csak normál profitot ér el, akkor az ár kisebb az 

átlagköltség minimumánál.  
 
 
 
 

2 pont  
2) Ha valamely termék előállításánál a társadalmi határköltség nagyobb, mint a társadalmi 

határhaszon, akkor a termék termelését csökkenteni kell.   
 
 
 
 

2 pont  
3) Minél kisebb a kamatláb, annál nagyobb egy jövőben várható bevétel jelenértéke.  
 
 
 
 

2 pont  
4) A GDP és a GNI közötti különbség az amortizáció.  
 
 
 
 

2 pont  
5) A munkapiacon túlkínálat van, ha a munkakereslet nagyobb, mint a munkakínálat.  
 
 
 
 

2 pont  
6) Ha az állam növeli a háztartásoknak nyújtott támogatásokat, akkor a fogyasztási kereslet 

valószínűleg nőni fog.  
 
 
 
 

2 pont  
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2. Definíciók         (4·2 =8 pont) 
Írja le röviden, 2-4 sorban a felsorolt fogalmak, illetve gazdasági jelenségek 
meghatározását vagy értelmezését! 

 
 

A) Költségvetési egyenes 
 
 
 
 
 

2 pont  
 

B) Tényező határköltség  
 
 
 
 
 

2 pont  
 

C) Költségvetési politika 
 
 
 
 
 

2 pont  
 

D) Fizetési mérleg 
 
 
 
 
 

2 pont  
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3. Kifejtős kérdés        (8 pont) 
Írjon szöveges választ, amelyben feltárja, és részletesen kidolgozza a válasz megalapozását 
szolgáló összefüggéseket! Munkája során törekedjen a világos és áttekinthető közlésre! A 
mondanivaló jellege szerint tagolja vagy csoportosítsa, és emelje ki a legfontosabb 
gondolatokat! 
 
Milyen időtávokat különböztet meg a mikroökonómia, és miként befolyásolják ezek a 
vállalat költségeinek összetételét, és a piaci alkalmazkodás lehetőségét?   

8 pont  
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4. Kiegészítés         (5 pont)  
Egészítse ki a NÖVEKSZIK, CSÖKKEN vagy VÁLTOZATLAN MARAD kifejezésekkel a 
költségvetési politika hatásairól szóló megállapításokat! 

 
 

4.1. Ha az állam növeli az adókat, akkor a háztartások rendelkezésre álló jövedelme 

…………………………………………………..…. 

4.2. Ha az állam növeli a családi pótlékot, akkor a háztartások fogyasztási kereslete 

………………………………………………………. 

4.3. Ha az állam a támogatásokat csak úgy tudja növelni, hogy az adókat megnöveli, akkor a 

két hatás eredményeként a gazdaságban a kereslet …………………………………… 

4.4. A kormányzati vásárlások növekedésének hatására a makrokereslet…………………… 

4.5. Ha az állam a kormányzati vásárlások növelése miatt az adókat is megnöveli, akkor a két 

hatás eredményeként a gazdaságban a kereslet …………………..……………………… 

 

5 pont  
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5. Elemző, értékelő feladat       (7 pont) 

Az alábbiakban egy bizonyos piaci esemény hatásait kell értékelnie. Írjon szöveges választ, 
vagy jelölje meg a felsorolt lehetőségek közül a megfelelő válasz(oka)t!  
 
Tegyük fel, hogy a hamburger és a pizza helyettesítő termékek. A hamburger árát  
40 forinttal megnövelték.  

 

5.1. Milyen közgazdasági összefüggés alapján állapíthatjuk meg két termékről, hogy azok 
helyettesítő termékek?  

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

 

5.2. Milyen hatással jár a pizza keresletére a hamburger áremelése?  

Húzza alá a megfelelő válasz(oka)t! 

A) Változatlan pizza ár mellett is növekedni fog a vásárolt pizza mennyisége. 
B) Ha kevesebb hamburgert vásárolnak, akkor több pizzát fognak vásárolni. 
C) A pizza vásárlása változatlan marad, mert az ára nem változott. 
D) A hamburger és a pizza kereslete is visszaesik. 
E) A pizza keresleti függvénye balra eltolódik. 
F) A pizza keresleti függvénye jobbra eltolódik. 

 
5.3. Írjon fel legalább két olyan eseményt, amely a hamburger keresletének eltolódását 

eredményezheti! 
..................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................... 

 
7 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!  
 
 

6. feladat          (6+2=8 pont) 
 
Az alábbi táblázat adatai egy mezőgazdasági terület termelési hozamait mutatják a munkaráfordí-
tás függvényében, miközben a technikai felszerelést, a vetőmag minőségét és mennyiségét stb. 
állandónak tekintjük.  
 

Munkafel-
használás 

(fő/év) 

Termelés  
(tonna/év) Határtermék Átlagtermék 

0 0   
10 50   
20 280   
30 540   
40 1000   
50 1400   
60 1620   

 

6.1. Töltse ki a táblázat hiányzó adatait az ismert összefüggések alapján! 

6.2. Állapítsa meg, hogy hány fő alkalmazásáig tart a növekvő hozadéki szféra! Indokolja! 

 

8 pont  
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7. feladat          (4+4+4=12 pont) 
 
Az alábbi táblázat két termék (A és B) árának (PA, PB) az A termék eladásának (QA), valamint 
a két terméket vásárló fogyasztók összjövedelmének (I) alakulását mutatja hat hónapon 
keresztül. A táblázatban nem szereplő adatokat tekintsük változatlannak! 
 
 PA (Ft/db) PB (Ft/db) QA (darab) I (millió Ft) 
Július 260 460 4500 100 
Augusztus 240 460 5500 100 
Szeptember 240 460 4500 92 
Október 240 500 3500 92 
November 250 520 5000 97,5 
December 200 500 5000 97,5 

 

7.1. Számítsa ki és értékelje az A termék árrugalmasságának mutatóját a júliusi és 
augusztusi adatok alapján! 

7.2. Számítsa ki és értékelje a két termék kereszt-árrugalmassági mutatóját a szeptemberi 
és az októberi adatok alapján! 

7.3. Számítsa ki és értékelje az A termék jövedelemrugalmassági mutatóját az augusztusi 
és szeptemberi időszakra! 

12 pont  
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8. feladat         (2+2+2+2=8 pont) 

 
Egy gazdaságban 110-nél kisebb reálbér esetén a munkakínálat LS=20·(W/P)-400, míg 110-
nél nagyobb reálbér esetén megegyezik az aktív népességgel, ezért LS=1 800 000 fő. A 
munkakeresleti függvény LD=1700-10·(W/P). Az ország lakóinak száma 3 250 000 fő és a 
lakosság 66%-a munkaképes. A munkapiac jelenleg egyensúlyban van. (A munkakeresleti és 
a munkakínálati függvényekben az L értéke 1000 főt jelöl.) 
 

8.1. Mekkora az inaktív lakosság száma? 

8.2. Mekkora az egyensúlyi reálbér? 

8.3. Tegyük fel, hogy a gazdaságban végbemenő változások miatt a reálbér új szintje 
W/P1=100 szinten alakul ki. Számítsa ki a foglalkoztatottak számát az új reálbér 
mellett, és jellemezze a munkapiac állapotát! 

8.4. Ábrázolja a munkakeresleti és a munkakínálati függvényeket, és jelölje meg az 
egyensúlyi értékeket! Mutassa meg az előző pontban kiszámolt értékeknek megfelelő 
új helyzetet is ugyanezen az ábrán! 

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

 
Egy gazdaságban az autonóm fogyasztás (C0) 825 egység, a fogyasztási határhajlandóság (ĉ) 
0,625. A beruházás (I) a kamatláb változatlanságát feltételezve 200 egység. Az állami 
vásárlások értéke (G) 900 egység. Az állam 500 egység transzferrel (Tr) segíti a háztartásokat. 
Az állam bevételei 700 egység egyösszegű adóból (T) állnak.  
 

9.1. Mekkora az egyensúlyi jövedelem? 

9.2. Állapítsa meg a költségvetés egyenlegét! 

9.3. Mekkora a fogyasztás az egyensúlyi jövedelem mellett?  

9.4. Az állam növelni akarja a kibocsátást 200 egységgel. Milyen összeggel kellene növelni 
a transzfereket, hogy a kibocsátás minden egyéb változatlansága mellett elérje ezt a 
növekedést? 
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témakör a feladat sorszáma maximális 
pontszám 

elért 
pontszám

a témakör 
maximális  
pontszáma 

a témakör 
elért  

pontszáma 
Rövid 
választ 
igénylő 

feladatsor 

I. Feleletválasztás 20 

 

20   

1. Igaz-hamis állítások 12   
2. Definíciók 8  
3. Kifejtős kérdés  8  
4. Kiegészítés 5  

Szöveges 
feladatok 

5. Elemző, értékelő 
feladat 7  

40  

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

Számítást, 
ábrázolást 

igénylő 
feladatok 9. feladat  12  

40   

ÖSSZESEN 100  100  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100      

      
      
      
        
 javító tanár    

 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 
 

  

elért 
pontszám

programba 
beírt 

pontszám  
Rövid választ igénylő feladatsor      
Szöveges feladatok      
Számítást, ábrázolást igénylő feladatok    
     
     
 javító tanár  jegyző 

 


