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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 elkészítésénél 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 jelölés esetén 
nem adunk pontot.  

1 2 3 4 5 6   
       12 pont  

 
1. Ha egy jószág árrugalmassága negatív, akkor a fogyasztó 

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

 
2. Rövid távon a vállalat 

a) valamennyi termelési tényezőjének felhasználható mennyisége megváltozhat 
b) csak egy fix és csak egy változó termelési tényezővel rendelkezik 
c) legalább egy termelési tényezőjének mennyisége rögzített és legalább egy termelési 

tényezőjének mennyisége változó 
d) az a), b) és a c) válasz sem helyes. 

 
3. Melyik hamis az alábbi állítások közül?  

a) A termőföld árát a földjáradék tőkésített értéke határozza meg.  
b) Az értéktőzsde önkéntes tagságon alapuló, profit szerzésre alakult szervezet.  
c) A kötvények névértéke és árfolyama tetszőleges irányban eltérhet egymástól.  
d) Egy tevékenységbe addig érdemes befektetni, ameddig a pótlólagos befektetés belső 

kamatlába magasabb a piaci kamatlábnál.  
 
4. Ha egy kétszereplős gazdaságban a szándékolt fogyasztás és beruházás összege nem éri el 

a reáljövedelem nagyságát akkor 
a) az árupiacon túlkereslet van 
b) az árupiacon éppen egyensúly van 
c) a reáljövedelem csökkenése állítja helyre az árupiaci egyensúlyt 
d) a fogyasztási határhajlandóság növekedése állítja helyre az árupiaci egyensúlyt.  

 
5. A fennálló munkanélküliség csökkentése érdekében alkalmazott költségvetési politikai 

intézkedéscsomag eleme lehet  
a) az autonóm adó növelése 
b) a kormányzati áruvásárlások csökkentése 
c) a kötelező tartalékráta csökkentése 
d) egyik válasz sem helyes 

 
6. Ha egy rögzített árfolyamrendszert fenntartó ország valutája az előre megszabott 

árfolyamsávhoz képest a szabadpiacon felértékelődne, akkor az ország 
a) jegybankja a rögzített árfolyam fenntartása érdekében külföldi valutát ad el  
b) fizetési mérlege deficites lesz 
c) fizetési mérlege éppen egyensúlyban lesz 
d) jegybankja a rögzített árfolyam fenntartása érdekében külföldi valutát vásárol.  



 

írásbeli vizsga 0631 4 / 16 2006. október 24. 

Közgazdasági alapismeretek  
(elméleti gazdaságtan) — emelt szint 

Azonosító 
jel: 

               
 

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 egy vagyontárgy piaci ára megnövekszik, akkor – ceteris paribus – jelenértéke is 

nőni fog. 
 
 
 
 

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

költséggel kevesebb, mint a vállalat összköltsége. 
 
 
 
 

3 pont  
3) Az externália olyan gazdasági jelenség, amely másoknak minden esetben 

többletköltségeket okoz.   
 
 
 
 

3 pont  
4) Az autonóm fogyasztás növekedése azt eredményezi, hogy ugyanakkora jövedelem 

mellett kisebb lesz a fogyasztás értéke.  
 
 
 
 

3 pont  
5) Ha a reáljövedelem növekszik, miközben a jegybank változatlanul tartja a 

reálpénzkínálatot, akkor a kamatláb emelkedik. 
 
 
 
 
 

3 pont  
6) Az adók csökkentése növeli a fogyasztási keresletet, és ezzel együtt csökkenti a 

magánszektor megtakarítását.  
 
 
 

3 pont  
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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  
Közjavak – magán javak 
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2.2. Mi az azonosság és a különbség az alábbi fogalmak között?  

5 pont  
 Fogyasztási hányad - fogyasztási határhajlandóság 
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3. Kiegészítés (6·1= 6 pont) 

 
Egészítse ki az alábbi mondatokat a CSÖKKEN, NŐ, vagy VÁLTOZATLAN MARAD 
kifejezések felhasználásával úgy, hogy a pénzpiacot jellemző összefüggések érvényesüljenek! 
 
 

3.1. A pénzkínálat …………………………….……., ha a jegybank értékpapírt vásárol.  

 

3.2. Az egyensúlyi kamatláb …………………………….… a nominális pénzmennyiség 
növekedésének hatására.  

 

3.3. A forgalomban lévő pénzmennyiség növekszik, ha a kötelező tartalékráta  

………………………………………..……… 

 

3.4. A reáljövedelem növekedésének hatására a pénzkereslet …………………………. 

 

3.5. A pénztartási igény ………………………….a kamatláb csökkenésének hatására.  

 

3.6. Az árszínvonal növekedés hatására a – ceteris paribus – a nominális pénzkínálat  

………………………………….  

 
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 úgy, hogy a mondatot helyes állítássá egészítse ki! A 
kiegészítésnek a változás minőségét vagy mennyiségét vagy az ábrázolásában jelölhető 
változást (pl. nő, csökken, több, kevesebb stb.) kell jellemezni. 
 

A fővárosban az olajár emelkedésére hivatkozva 20%-kal megemelték a buszokon a 
viteldíjakat. Ennek hatására a buszokon az utasforgalom 12%-kal csökkent, miközben - 
ceteris paribus - a villamosokon változatlan viteldíj mellett 6%-kal nőtt az utasforgalom. 

 

4.1. A buszközlekedés keresletrugalmasságának abszolút értéke ……………………. mint 1.  

 

4.2. A változások hatására a buszforgalomból származó viteldíjbevétel …………………….. 

 

4.3. Azok, akik továbbra is busszal utaznak, változatlan jövedelem feltételezése mellett  

………………………... fognak vásárolni más termékekből. 

 

4.4. A buszon és a villamoson történő utazás kereszt-árrugalmasságának előjele  

…………………….., mert helyettesítő termékek.  

 

4.5. A villamosforgalomból származó viteldíjbevétel ……………………………………. 

 

4.6. Ha valamely jószág keresletének növekedését egy másik jószág árnövekedése idézte  

elő, akkor növekedés miatt a keresleti görbe …………………………………tolódott. 

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

 
5. feladat (3+3 = 6 pont) 
Egy az input és outputpiacon is versenyző-vállalatról a következő adatok ismertek:  
A vállalat termelési és határtermék függvénye:  
 

2 400 1000
2 400

L

L

Q L L
MP L

= − + +
= − +

 

 
A munka a vállalat egyetlen változó termelési tényezője, a munkabér: PL= 10000 Ft/óra. A 
termék piaci ára: P=100Ft.  
 
5.1. Hány óra munkát alkalmaz a profitmaximalizáló vállalat? 
 
5.2. Mennyi a vállalat termelése, és profitja, ha tudjuk, hogy a vállalat fix költsége: 

FC=1580000? 
 

6 pont  
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5. feladat megoldása (folytatás) 
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6. feladat (5×2 = 10 pont) 

 
Az alábbi táblázat egy tökéletesen versenyző vállalat költségeire vonatkozó adatokat 
tartalmazza. A munka egységéért a vállalat minden termelés mellett ugyanannyi bért fizet. A 
vállalat fix költsége 36000. A szükséges számítások elvégzése után válaszoljon a következő 
kérdésekre! 
 

L Q MPL APL MC AVC VC 
0       
4 600    6,67 4000 
8   175    
12    4 5 12000 
16     5  
20  150     
24    10   
28 4400      
32   140    

 
 
6.1. 

 
Hányadik tényező bevonásáig tart a növekvő hozadéki szféra?  

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

 
6.2. 

 
Mennyi bért fizet a vállalat egységnyi munkáért?  

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

 
6.3. 

 
Hányszorosa az átlagtermék maximális értéke a határköltség 
minimális értékének? 

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

 
6.4. 

 
Mennyit termel a vállalat, ha termékét a tökéletesen versenyző 
piacon 20 forintos egység áron képes értékesíteni? 

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

 
6.5. 

 
Mekkora a vállalat profitja az előző pontban meghatározott 
termelés esetén?  

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

 
10 pont  
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P 

7. feladat (4+4 = 8 pont) 
 
Az alábbi ábrán egy monopólium termékének keresleti görbéje (D) és az ehhez tartozó 
határbevételi görbe (MR) látható. Tudjuk, hogy a monopólium határköltség görbéje előbb 
negatív, majd pozitív meredekségű. 

7.1.  Rajzolja be az ábrába a monopólium lehetséges határköltség (MC), átlagos változó 
költség (AVC) és átlagköltség (AC) görbéjét azzal a feltevéssel, hogy a monopólium 
veszteséges, de rövid távon termel!  

7.2.  Jelölje az ábrán a monopólium profitmaximalizáló kibocsátását és a monopólium által 
megszabott árat, valamint a veszteség nagyságát!  

8 pont  
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8. feladat (4+4+4 = 12 pont) 
 
Egy gazdaság pénzpiacáról az alábbi adatok ismertek:  
 
A nominális pénzkínálat: 5000 
A reál pénzkeresleti függvény: MD = 0,4Y-25i 
 
8.1. Hogyan alakul a pénzpiac helyzete, ha Y = 7000, i = 32%, és P = 2? 
 
8.2. Mit kellene tennie (és milyen mértékű legyen a változás) a jegybanknak nyílt piaci 

műveletek keretében az értékpapírpiacon, ha azt szeretné, hogy a pénzpiaci egyensúly 
változatlan kamatláb mellett helyreálljon?  

 
8.3. Ábrázolja a pénzpiac kiinduló, és egyensúlyi helyzetét! Az ábrán jelölje meg a 

kiszámított számértékeket is! 
 

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

 
Egy gazdaság termelési függvényét az Y = 1000L - 4L2 egyenlet mutatja, ahol Y a 
kibocsátást, L pedig felhasznált munka mennyiségét jelzi. 
A gazdaság munkakeresleti függvénye LD = 220 - 0,12 W/P egyenletű. 
A munkakínálat megegyezik az aktív népességgel, nagysága LS = 100. 

9.1. Mekkora a munkapiacon egyensúlyt biztosító reálbér?  

9.2. Mekkora a potenciális kibocsátás?  

9.3. Mekkora lesz a foglalkoztatás és a kibocsátás, ha a kialakult rögzített nominálbér  
W = 2400, az árszínvonal pedig P = 2? Mekkora ebben az esetben a munkanélküliségi 
ráta?  

 
 
 

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 6   
6. feladat 10   
7. feladat 8   
8. feladat 12   

Számítást, 
ábrázolást 

igénylő 
feladatok 

9. feladat 12  

48   

ÖSSZESEN 100  100  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100      

      
      
      
        
 javító tanár    

 
 
 Dátum: .................................   
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 
 

  

elért 
pontszám

programba 
beírt 

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

 
 
 Dátum: .................................  Dátum: ................................. 
 


