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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 min-
den részkérdésre válaszolt.  
 
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 szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas 
zsebszámológép használható. 
 

Munkájához sok sikert kívánunk! 
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Választásos, egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 
 
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) Melyik tényező nem befolyásolja a fagylalt keresleti függvényét?  
a) A fagylalt árának változása. 
b) A jégkrém árának változása. 
c) A fagylalttölcsér árának változása. 
d) Mindegyik tényező befolyásolja. 

2) A fogyasztó két termékre költi el jövedelmét: fagyira (f) és csokira (cs). Tudjuk, hogy 
jelenleg MUf = 40, MUcs = 60, Pf = 10, Pcs = 12. A fogyasztó növelheti összhasznát az árak 
és jövedelme változatlansága mellett, ha: 

a) csokiból többet fogyaszt. 
b) fagyiból többet fogyaszt. 
c) mindkettőből eggyel többet fogyaszt. 
d) a) és b) is helyes. 

3) Tegyük fel, hogy egy lineáris keresleti függvénnyel rendelkező termék keresletének 
árrugalmassága valamely ár esetén –0,75. E termék piacán működő tiszta monopólium ára 
ehhez az árhoz képest: 

a) ugyanakkora. 
b) nagyobb. 
c) kisebb. 
d) nem lehet megállapítani. 

4) Melyik állítás igaz az alábbiak közül?  
a) A megtakarítási függvény meredeksége ĉ-1. 
b) Ahol a megtakarítási függvény metszi a vízszintes tengelyt, ott C = I. 
c) Ahol a megtakarítási függvény metszi a vízszintes tengelyt, ott a háztartások teljes 

jövedelmüket fogyasztásra költik. 
d) A fentiek közül egyik sem helyes. 

5) A dezinfláció 
a) az árszínvonal tartós növekedése. 
b) az árszínvonal tartós csökkenése. 
c) az infláció csökkenésének folyamata. 
d) az árszínvonal csökkenésének és növekedésének váltakozása. 

  

Elért 
pontszám 
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6) Melyik lehet import függvény, ha r a reálárfolyamot jelenti? 
a) IM = −300 + 0,2Y + 100r 
b) IM = 300 + 0,2Y + 100r 
c) IM = 300 + 0,2Y – 100r 
d) IM = 300 – 0,2Y – 100r 
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Szöveges (kifejtendő) 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 szöveges indoklással ellátott válaszokat értékeljük. Minden helyes indoklás 2 pontot ér. 
 

1.1. A rugalmatlan keresletű termékek keresleti függvénye párhuzamos az y tengellyel.  

 

 

1.2. Ha egy profitot maximalizáló (veszteséget minimalizáló), tökéletesen versenyző 
vállalat termelési pontjában az átlagos fix költség meghaladja a piaci árat, akkor  
a vállalat szünetelteti a termelését már rövid távon is.  

 

 

 

1.3. Egy vállalat akkor használja fel optimálisan egyetlen, csökkenő hozadékú termelési 
tényezőjét, ha a tényezője határtermékének és árának hányadosa megegyezik  
a tényezővel előállított termék piaci árának reciprokával.  

 

 

  

Elért 
pontszám 

 

3 pont  

3 pont  

3 pont  
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1.4. A makrokeresleti függvény minden nominálbérhez a vállalati szféra munkakeres-
letét rendeli hozzá. 

 

 

 

 

1.5. Egy zárt gazdaságban az árszínvonal emelkedése csökkenti az összkeresletet, ha  
a beruházások érzékenyek a kamatváltozásra. 

 

 

 

1.6. Ha egy külföldi befektető magyar vállalatok részvényeiből vásárol, akkor az javítja 
a folyó fizetési mérleg egyenlegét. 

   

3 pont  

3 pont  

3 pont  
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2.  Párosítás (6 pont) 
Egészítse ki az alábbi táblázatot a tanult összefüggések ismeretében! Illessze be minden sorba 
a helyes betűjeleket!  

Egy tökéletesen versenyző vállalat egyetlen változó termelési tényezője a munka, a tényező 
mennyiségének növelésével a termelés növekedése nem azonos ütemű. Az alábbiakban a vál-
lalat határköltség függvényének, az átlagos változóköltség függvényének, a munka átlagter-
mék függvényének és a munka határtermék függvényének kapcsolatait elemezzük. A táblázat 
kitöltése soronként történik, először megadjuk valamelyik függvény nevét és nevezetes inter-
vallumát, jellemzőjét, majd Önnek meg kell határoznia, hogy a többi függvényre mi jellemző 
ebben az esetben.  
A válaszadáshoz, a függvények menetének jellemzéséhez használja a LEHETSÉGES 
VÁLASZOK sablonjait, mivel ezek között szerepel minden lehetséges válasz, de ezek közül 
csak egy illeszkedik a sorba! Válassza ki minden üres mezőhöz a megfelelő választ, és ennek 
betűjelét írja be a táblázatba!  

LEHETSÉGES VÁLASZOK:  
A) pozitív meredekségű (növekszik) 
B) negatív meredekségű (csökken) 
C) maximális  
D) minimális  
E) nem lehet pontosan meghatározni 

Sorszám  
A vizsgálandó 

függvény 
megnevezése 

Tartomány 
kiválasztása MC MPL APL AVC 

Példa átlagos változó 
költség 

pozitív 
meredekségű A B B - 

2.1. határköltség pozitív 
meredekségű -    

2.2. átlagos 
változóköltség minimuma van    - 

2.3. határtermék maximuma van  -   

2.4. átlagtermék negatív 
meredekségű   -  

 
 
  

Elért 
pontszám 

 



 

írásbeli vizsga 1421 8 / 20 2015. október 12. 

Közgazdasági alapismeretek  
(elméleti gazdaságtan) — emelt szint 

Azonosító 
jel: 

               

 
 
3.  Kiegészítés (5 pont) 
A makrogazdaságban bekövetkező egyes események különböző módon hatnak a nemzetközi 
fizetési mérlegre, annak egyes elemeire. Elemezze az egyes események hatását a megadott 
szempontok szerint, és írja a megfelelő minősítést a táblázat üres mezőibe! 

Hogyan hatnak az alábbi események a folyó fizetési mérleg egyenlegére (FF), az összevont 
pénzügyi és tőkemérleg egyenlegére (PTM) és a nemzetközi fizetési mérleg egyenlegére 
(NFM)? Az események következményeit az alábbi lehetőségek szerint jellemezze! 
Következmények:  
1 = Ha aktív volt, az aktívum növekszik, ha passzív volt, a passzívum csökken.  
2 = Ha aktív volt, az aktívum csökken, ha passzív volt, a passzívum növekszik.  
3 = Nem befolyásolja.  

A megfelelő számot írja a táblázat megfelelő celláiba! (Mindhárom üres mezőt ki kell töltenie 
az eseményhez tartozó sorban.) 

Sorszám Esemény FF PTM NFM 

3.1. Egy külföldi vállalat megvásárolja egy magyar 
részvénytársaság részvényeinek 3 százalékát.    

3.2. Egy magyar vállalat kifizeti német részvé-
nyesének a részvények után járó osztalékot.    

3.3. Egy svéd turista egy magyar áruházban vásárol 
egy kínai táblagépet.    

3.4. Egy magyar diák egy olaszországi boltban német 
nyelvű könyvet vásárol angol nyelvtanárának.     

3.5. Egy külföldön élő nagyapa a Magyarországon 
élő unokájának utal 100 dollárt karácsonyra.    

 
  

Elért 
pontszám 
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Sorszám Állítás Melyik ábrán 
látható? 

4.1. 

A fogyasztó olyan jövedelemmel (például utalvány) is 
rendelkezik, amelyet csak az y jószágra költhet, és le-
hetséges, hogy magasabb hasznosságot is elérhet 
a korábbihoz képest. 

 

4.2. 

A fogyasztó a korábbihoz képest olcsóbban juthat hozzá 
az x jószághoz, de egy bizonyos mennyiség után ez 
a kedvezmény megszűnik, magasabb árat kell fizetnie. 
A korábbihoz képest magasabb hasznossághoz is juthat. 

 

4.3. 

A fogyasztó olyan jövedelemmel (például utalvány) is 
rendelkezik, amelyet csak az x jószágra költhet, és lehet-
séges, hogy magasabb hasznosságot is elérhet a koráb-
bihoz képest. 

 

4.4. 

A fogyasztó a korábbihoz képest olcsóbban juthat hozzá 
az x jószághoz, de csak egy bizonyos mennyiség után. 
A korábbihoz képest akár magasabb hasznossághoz is 
juthat. 
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5.  Elemző. értékelő feladat (7 pont)  
Az alábbi szemelvény az autonóm fogyasztás növekedésének hatására 
bekövetkező inflációs nyomásról nyújt áttekintést. A szöveg egy folyamatot mutat be, de nem 
minden esetben határozza meg pontosan a változás irányát, hanem több lehetőséget is felkínál 
választásra. Válassza ki a változás irányát helyesen jellemző kifejezést a megadott lehetősé-
gek közül!  
Minden mondatban talál legalább egy-egy dőlt betűs szót. El kell döntenie, hogy a mondatban 
a kettő közül melyik a helyes. A szemelvényt követő táblázat második oszlopába a megfelelő 
szót kell írnia. 

5.1. Ha az autonóm fogyasztás (C0) megnő, a fogyasztási függvény párhuzamosan 
felfelé/lefelé tolódik, így az árupiaci keresleti függvény (C+I) is ennek megfelelően 
tolódik el. 
 

5.2. A fentiek hatására, változatlan árszínvonal mellett, módosul az egyensúlyi jövedelem, 
a makrokeresleti függvény [YD(P)] jobbra/balra tolódik.  
 

5.3. A megváltozott jövedelem a pénzpiacon a pénzkereslet növekedését/csökkenését 
eredményezi, megváltoztatva ezzel az egyensúlyi kamatlábat változatlan árszínvonal 
mellett. 
 

5.4. A fentiek következtében az árszínvonal-kamatláb összefüggést mutató egyenes 
jobbra/balra tolódik.  
 

5.5. A kialakult árupiaci túlkereslet miatt az árszínvonal is megváltozik, ennek következ-
tében a pénzpiacon a reálpénzkínálat növekszik/csökken.  
 

5.6. Az újabb pénzpiaci egyensúly kialakulását a kamatláb csökkenése/növekedése segíti 
elő. A kamatláb újabb változása csökkenti/növeli a beruházást.  
 

5.7. A megváltozott beruházás miatt az árupiaci keresleti függvény is eltolódik, de ez  
a csökkenés/növekedés kisebb mértékű, mint a kezdeti csökkenés/növekedés. 

Állítás Válasz 

5.1.  

5.2.  

5.3.  

5.4.  

5.5.  

5.6. 
 

 

5.7. 
 

 

Elért 
pontszám 

 



 

írásbeli vizsga 1421 12 / 20 2015. október 12. 

Közgazdasági alapismeretek  
(elméleti gazdaságtan) — emelt szint 

Azonosító 
jel: 

               

 

Számítást, 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 ered-
mények felírása; a számítás elméleti alapjait, az alkalmazott képleteket is rögzítse a feladat-
lapon! 

6. feladat (4 + 4 + 4 + 1 = 13 pont)  

Egy termék piacán 150 termelő 130 forintos egyensúlyi áron kínálja a termékét. A termelők 
azonos határköltség függvényekkel rendelkeznek: MC = 30 + 10q.  

6.1.  Határozza meg a lineáris piaci keresleti függvényt, ha tudjuk, hogy a vevők rezervációs 
ára 3130 forint!  

6.2.  Határozza meg az iparági kínálati függvényt és a fogyasztói többlet nagyságát  
az egyensúly mellett! 

6.3.  Számítsa ki, hogy mekkora mennyiséget lehet eladni a termékből, és milyen áron, ha  
az egyik profitmaximalizáló termelőnek sikerül monopolizálni a piacot, és az új mono-
pólium határköltség függvénye: MC = Q! 

6.4.  Számítsa ki a 6.3. esetben a fogyasztói többletet!  
  

Elért 
pontszám 
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A 6. feladat megoldásának folytatása  
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7. feladat (2 + 6 + 4= 12 pont) 

Egy vállalat gumicsigát állít elő, amelynek egyetlen nyersanyaga a gumicserje (gcs).  
A gumicserje piacán egyensúly van a következő keresleti és kínálati függvények mellett:  
D: P = 60 000 – 0,5Q, S: Q = 60 000 + P. A vállalat gumicsiga- gyártásáról annyit tudunk, 
hogy a határtermék függvénye: MPgcs = 2gcs + 20, a termelési függvénye pedig: 
Q(gcs)= + + . A gumicsiga kínálati függvénye S: Q = 5000 + 7P.  

A termék iránti keresletet a D: Q = 6000 – 3P keresleti függvénnyel jellemezhetjük. 

7.1. Határozza meg a nyersanyag és a termék egyensúlyi árát! 
7.2. Számítsa ki, hány gumicsigát fog előállítani a profitmaximalizáló vállalat, és hány 

gumicserjét használ fel hozzá! 

A gumicserje nem megújuló erőforrás, ezért várhatóan a vállalat már csak 5 évig működhet. 

7.3. A gumicserje magas beszerzési árára való tekintettel az állam a gumicserje költségét 
teljes egészében megtéríti a vállalatnak. Tételezzük fel, hogy a vállalat a következő  
5 évben a 7.2-ben kiszámolt mennyiséget tudja értékesíteni a 7.1-ben kiszámolt áron, 
valamint azt, hogy a vállalat összes költsége évenként 1000 egység! (A gumicserje árát 
az állam továbbra is megtéríti, ezzel nem kell foglalkoznia.) Számítsa ki, hogy mennyit 
ér most a vállalat 10%-os piaci kamatláb esetén! (Az eredményt két tizedesjegyre kere-
kítse!) 

  

Elért 
pontszám 
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A 7. feladat megoldásának folytatása  
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Közgazdasági alapismeretek  
(elméleti gazdaságtan) — emelt szint 

Azonosító 
jel: 

               

 
8. feladat (2 + 4 + 5 + 1 = 12 pont) 

Egy gazdaságról a következő adatok ismertek: YD = 5000 + 10 000/P, YS = 10 000 P/W. 
Ismerjük, hogy a kiinduló helyzetben P = 1, a nominálbér pedig 2 egységen rögzített. 

8.1. Milyen állapotban van a gazdaság kiinduló helyzetben? Számításokkal támassza alá 
válaszát! 
 

8.2. A következő évben egyensúlyba kerül a gazdaság. Számítsa ki, hogy milyen árszínvonal- 
és jövedelemértékek mellett alakul ki az egyensúly! 

 
8.3. A szakszervezetek a következő évben elérik, hogy a nominálbéreket az előző évi 

egyensúlyi árszinthez igazítsák az eredeti reálbér változatlansága mellett. Határozza meg, 
hogy mekkorára nő a nominálbér! Számítsa ki, hogyan változnak az egyensúlyi adatok! 
(Az eredményt négy tizedesjegyre kerekítse!) 

 
8.4.  Nevezze meg a folyamatot! 
  

Elért 
pontszám 

 



 

írásbeli vizsga 1421 17 / 20 2015. október 12. 

Közgazdasági alapismeretek  
(elméleti gazdaságtan) — emelt szint 

Azonosító 
jel: 

               

A 8. feladat megoldásának folytatása  
  



 

írásbeli vizsga 1421 18 / 20 2015. október 12. 

Közgazdasági alapismeretek  
(elméleti gazdaságtan) — emelt szint 

Azonosító 
jel: 

               

 

9. feladat (2 + 8 + 1 = 11 pont) 

Egy gazdaságban 0 reáljövedelem (Y) esetén 80 a fogyasztás, és a rendelkezésre álló 
reáljövedelem 80 százalékát költik fogyasztásra. Az autonóm beruházás értéke 200, a kamat-
láb egységnyi változása a beruházásokat 10 egységgel változtatja meg. Az autonóm kormány-
zati kiadás 380. A jövedelemtől független adók értéke 200, a jövedelmet 10%-os adókulcs 
terheli. A gazdaság pénzkeresleti függvénye MD = 800 + 0,6Y – 10i, a jegybankpénz 
mennyisége 95, a kereskedelmi bankok 5%-os kötelező tartalékráta mellett teremthetnek 
számlapénzt. Az árszínvonal 1, transzferek nincsenek. 

9.1. Határozza meg az autonóm fogyasztást! 

9.2. Határozza meg az egyensúlyi jövedelmet, az egyensúlyi kamatlábat, a fogyasztást és  
a beruházást az egyensúlyi helyzetben! 
 

9.3. Határozza meg a költségvetés helyzetét! 

 

 

Elért 
pontszám 

 



 

írásbeli vizsga 1421 19 / 20 2015. október 12. 

Közgazdasági alapismeretek  
(elméleti gazdaságtan) — emelt szint 

Azonosító 
jel: 

               

A 9. feladat megoldásának folytatása   



 

írásbeli vizsga 1421 20 / 20 2015. október 12. 

Közgazdasági alapismeretek  
(elméleti gazdaságtan) — emelt szint 

Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 

témakör a feladat sorszáma maximális 
pontszám 

elért 
pontszám

a témakör 
maximális  
pontszáma 

a témakör 
elért  

pontszáma
Választásos, 

egyszerű rövid 
választ igénylő 

feladatok 

Feleletválasztás 1–6. 12  12   

Szöveges 
(kifejtendő) 

feladatok 

1. Igaz-hamis állítások 18   

40  
2. Párosítás 6  
3. Kiegészítés 5  
 4. Összehasonlítás 4  
5. Elemző, értékelő feladat 7  

Számítást, ábrázolást 
igénylő feladatok 

6. feladat 13   

48   7. feladat 12   
8. feladat 12   
9. feladat 11   

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  
      
       
     
   javító tanár 

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

  

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám 

Választásos, egyszerű rövid választ igénylő feladatok     
Szöveges (kifejtendő) feladatok     
Számítást, ábrázolást igénylő feladatok   
    
    
    
 javító tanár  jegyző 

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