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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. Rövid választ igénylő feladatsor      (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 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 gazdaság alapvető feladata, hogy  

a) a szűkösséget növelje.  
b) a szükségleteket bővítse.  
c) a szükségletek kielégítését elősegítse.  
d) az erőforrások elosztását korlátozza. 

 
2. A közömbösségi görbe azon jószágkombinációk összessége, amelyek  

a) ugyanannyiba kerülnek. 
b) ugyanolyan hasznosságúak a fogyasztó számára.  
c) mindkettő fenti feltételt teljesítik. 
d) egyik fenti állítás sem érvényes. 

 
3. Akkor optimális a termelés egy profitmaximalizáló vállalat számára, ha teljesül az alábbi 

feltétel:  
a) MR = MC  
b) MR = AC min  
c) P = AC min  
d) Egyik sem a fentiek közül.  

 
4. Egy részvény névértéke attól függ, hogy  

a) mennyi a vállalat profitja. 
b) mennyi az osztalék nagysága.  
c) a vállalati vagyon mekkora részét képviseli.  
d) milyen a kereslet és kínálat viszonya a részvény iránt.   

 
5. Tegyük fel, hogy egy munkavállaló hajlandó többet dolgozni magasabb órabér mellett. 

Ebben az esetben:  
a) A szabadidő nem lehet hasznos jószág a munkavállaló számára. 
b) A szabadidő nagyobb hasznosságú, mint az órabérből vásárolható javak 

hasznossága.  
c) A szabadidő hasznossága kisebb, mint az órabérből vásárolható javak 

hasznossága. 
d) Az egyéni munkakínálati függvény negatív lejtésű.   
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6. Egy makrogazdaságban a fogyasztás növekedése várható, ha  
a) a háztartások ugyanakkora jövedelem mellett többet takarítanak meg. 
b) a háztartások rendelkezésre álló jövedelme csökken. 
c) a fogyasztási határhajlandóság nő. 
d) a megtakarítási határhajlandóság nő. 

 
7. Egy makrogazdaság árupiacán akkor van túlkínálat, ha  

a) a fogyasztás kisebb, mint a megtakarítás. 
b) a 45o-os egyenes a fogyasztási függvény alatt halad.  
c) a várt jövedelem nagyobb, mint az egyensúlyi jövedelem. 
d) a fogyasztási határhajlandóság kisebb, mint 0,5.  

 
8. A gazdaságban a kamatláb emelkedése várható, ha  

a) a pénzpiacon túlkereslet van. 
b) a pénzpiacon túlkínálat van. 
c) az emberek ugyanakkora jövedelem mellett kevesebbet akarnak fogyasztani. 
d) az emberek kevesebb pénzt akarnak maguknál tartani.  

 
9. A költséginflációról akkor beszélünk, ha  

a) a kínálat növekedése okozza az inflációt.  
b) a pénzkínálat növekedése miatt nőnek az árak. 
c) a kereslet csökkenése okozza az inflációt. 
d) a termelési költségek növekedése indítja el az inflációt.  

 
10. A folyó fizetési mérleg tartalmazza  

a) a külföldnek nyújtott segélyeket.  
b) a pénzügyi mérleget.  
c) a tőke importot. 
d) Mindegyiket a fentiek közül 
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II. Szöveges feladatok  
 

1. Igaz-hamis kérdések (6 * 2 = 12 pont) 
Elért 
pontszám 

 

 
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! Nem egyértelmű jelöléseket nem 
fogadunk el. 
FIGYELEM! VÁLASZÁT INDOKOLNIA IS KELL! Minden helyes indoklás 1 pontot ér.  
 
…..  1) Az áremelkedés hatására jobbra tolódik a keresleti görbe.  
 
 
 
 

2 pont  
…..  2) Az amortizáció a számviteli profit része.  
 
 
 

2 pont  
 

……  3) Ha a föld bérleti díja növekszik, a föld eladási ára is növekedni fog.  
 
 
 

2 pont  
…..  4) Ha a reálbér a munkapiaci egyensúlyi érték fölé emelkedik, akkor a foglalkoztatottság 

a munkakeresleti oldal szerint alakul.  
 
 
 

2 pont  
…..  5) Ha a kamatlábak nőnek, akkor a beruházások is növekedni fognak.  
 
 
 

2 pont  
…..  6) Ha a jegybank korlátozni akarja a forgalomban lévő pénzmennyiséget, akkor növeli a 

kamatlábat.  
 
 
 

2 pont  
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2. Definíciók (4 * 2 = 8 pont) 

Elért 
pontszám  

 

 
Írja le röviden a felsorolt fogalmak, illetve gazdasági jelenségek meghatározását vagy 
értelmezését! 
 
 
A) Piaci egyensúly   
 
 
 
 
 

2 pont  
B) Csökkenő hozadék elve  
 
 
 
 
 

2 pont  
C) Aktív népesség  
 
 
 
 

2 pont  
D) Jegybank  
 
 
 
 
 

2 pont  
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3. Kifejtős kérdés (8 pont) 

Írjon szöveges választ, amelyben megnevezi, vagy felsorolja és részletesen ismerteti a legfontosabb 
összefüggéseket! Munkája során törekedjen a világos és áttekinthető közlésre! A mondanivaló jellege 
szerint tagolja vagy csoportosítsa, és emelje ki a legfontosabb gondolatokat! Ha szükségesnek tartja, 
képleteket írhat fel, vagy készíthet szemléltető ábrákat is! 

8 pont  
 
Mutassa be az értékpapírok szerepét a tőkemozgások közvetítésében!  
Hasonlítsa össze a kötvényt és a részvényt kibocsátásuk, lejáratuk és hozamuk szerint!  
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4. Kiegészítés (5 * 1 = 5 pont)  

Az a feladata, hogy helyes mondatokká egészítse ki az alábbi állításokat a KISEBB, 
NAGYOBB vagy UGYANAKKORA kifejezések felhasználásával! 
 
Az alábbi állítások összehasonlítják a költségfüggvényeket, és Önnek meg kell állapítania, 
hogy a különböző állítások, a Q tengely mely értékeire igazak. Ennek a tartománynak egy 
tetszőleges pontját q*-al jelöljük.  
Az összehasonlításhoz két mennyiségi értéket választottunk viszonyítási pontnak.  
 

- Az egyik Q1-nek megfelelő érték, és pontosan ennél a termelési nagyságnál az 
AVC minimális. 

- A másik Q2-nek megfelelő termelési mennyiség, ahol az MC metszi az AC 
függvényt.  

 
 

4.1. Abban a tartományban, ahol az AC függvény növekszik, a q* ………………, 
mint Q2. 

4.2. Ott, ahol a q* = Q1, az MC függvény Q1 helyen vett helyettesítési értéke 
……………… lesz, mint az AVC függvény minimális értéke.  

4.3. Ha q* …………………. mint Q2 , akkor az MC függvény az AC függvény fölött 
halad. 

4.4. Ha az MC < AVC feltétel teljesül, akkor q* ………………. mint Q1. 
4.5. Ha Q1<q*<Q2, akkor az MC ………………………AC 

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

Az alábbiakban egy bizonyos piaci esemény hatásait kell értékelnie. A megoldás során 
szöveges választ kell írnia a kipontozott részekhez, vagy meg kell jelölni a felsorolt 
lehetőségek közül a megfelelő választ!  
 
Jellemezze a gabonapiac modelljének segítségével azt a változást, amelyről az alábbi 
újságcikk tudósít!  
 
„A januári kemény fagyok érzékenyen érinthetik a mezőgazdaságot. Sok területen nincs 
hótakaró, ami védelmet nyújtana a növényeknek, a tartós hideg jelentős károkat okozhat az 
őszi vetésben. A fagykár a biztosítótársaságokat is nehéz helyzetbe hozza, mert a kifizetések 
összege a díjbevétel többszörösét is elérheti.” 
 
5.1. A fagykár a gabonapiacon a piac mely elemében, milyen változást okoz?  

Karikázza be a megfelelő válasz(ok) betűjelét! 
 

A) A keresett mennyiséget csökkenti 
B) A kínált mennyiséget csökkenti 
C) A keresett mennyiséget növeli 
D) A kínált mennyiséget növeli.  

 
5.2. Az alábbi ábrán a gabonapiac modellje látható. Egészítse ki a rajzot az előző kérdésre 

adott válasza szerint!  
 

 
5.3. Az alábbiakban felsorolunk néhány olyan eseményt, amelyek a gabonapiacra hatással 

vannak. Válassza ki közülük azokat, amelyek a kínálati függvény bármilyen irányú 
eltolódását eredményezhetik a gabonapiacon!  
Karikázza be a megfelelő válasz(ok) betűjelét, vagy húzza alá a megfelelő választ!  

 
A) A fogyasztók jövedelmének növekedése. 
B) Kormányzati támogatás növelése a gabonatermelés ösztönzése érdekében.  
C) A gabonatermelés költségeinek csökkenése.  
D) A kukorica világpiaci árának csökkenése. 
E) A zöldségfélék iránti kereslet növekedése. 
F) A föld bérleti díjának növekedése.  
 

 
3 pont  

 

2 pont  

2 pont  

Q 

S

D

P 
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III. Számítást, ábrázolást igénylő feladatok 
 
A számítási feladatoknál az egyes részkérdéseknél megfogalmazott utasítás szerint járjon el! Végezze 
el a szükséges számításokat, vagy készítse el a feltételekhez illeszkedő ábrákat, és jelölje meg válaszait 
a feladatban szereplő részkérdés sorszámával! A teljes pontszám megszerzése érdekében minden 
részkérdésre pontosan kell válaszolnia!  
 

6. feladat (6 * 1 = 6 pont) 
Az alábbi ábra egy vállalat rövidtávú termelési függvényét ábrázolja, amelynek három 
nevezetes pontját A, B, és C betűvel jelöltük meg. Ismerjük ezen pontokban a 
függvényváltozók értékeit is.  
Ezen információk alapján válaszoljon a következő kérdésekre számszerűen, és írja fel a 
számítás alapját jelentő képletet vagy szabályt is!  
 

 
 
 

 Kérdés Válasz 

6.1. 
Válassza ki, hogy melyik az a tartomány az L tengelyen, 
amelyben a termelési függvény gyorsulva nő! 
Jelölje meg a tartomány végpontját jelentő L számértéket! 

L =  

6.2. Mennyit termel a vállalat akkor, ha a határtermék = 0?  Q =  

6.3.  Számítsa ki az előző pontban meghatározott termelés mellett az 
átlagterméket!  

6.4.  Mennyi az átlagtermék maximális értéke?   
6.5.  Mennyi a határtermék értéke 70 munkaóra felhasználása esetén?   
6.6.  Igaz-e, hogy a határtermék maximális értéke 40?   

 
6 pont  

 

 A 

B 

C

50 70 120 

3600 

2800 

1500 

Q 

L 

TPL 
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7. feladat (4+2+2 = 8 pont) 

 
A következő táblázat egy tökéletesen versenyző vállalat néhány költségadatát tartalmazza. A 
termék piacán a jelenlegi ár 80 forint/darab.  
 

Termelés  TC 
(1) 

TR 
(2) 

Tπ 
(3) 

MC 
(4) 

MR 
(5) 

Mπ 
(6) 

0 1000      
10 1600      
20 2100      
30 2400      
40 2800      
50 3400      
60 4200      
70 5600      

 

7.1. Töltse ki a táblázat hiányzó adatait!  

7.2. Adja meg a (5) oszlopban található adatsor elnevezését és számítási képletét! 

 

7.3. Mennyit kínál a vállalat a piacon eladásra az adott ár mellett? Indokolja válaszát! 

 
 

4 pont  

2 pont  

2 pont  
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8. feladat (7 * 2 = 14 pont) 

 
Egy ország nemzetgazdasági teljesítményéről ismerjük az alábbi adatokat:  

• Bruttó kibocsátás  7800 
• Bruttó hazai termék  4800 
• Amortizáció  1400 
• Külföldi tőkebefektetés hazautalt profitja  1800 
• Az országban működő külföldi tőke kiutalt profitja  3100 
• Külföldön dolgozó vendégmunkások hazautalt munkabére  1200 
• Az országban dolgozó külföldi vendégmunkások kiutalt bére    700 
• Az állam által nyújtott segély a  katasztrófa sújtotta országoknak    900 
• Az országba beérkezett külföldi állam szociális célú segélye  2500 

 
A fenti adatok alapján számítsa ki a következő adatokat!  
8.1. Nettó hazai termék 
8.2. Belföldön létrehozott összes elsődleges jövedelem 
8.3. Belföldiek belföldön realizált összes jövedelme  
8.4. Belföldiek külföldön realizált jövedelme 
8.5. Külföldiek belföldön realizált összes elsődleges jövedelme 
8.6. Bruttó nemzeti jövedelem 
8.7. Rendelkezésre álló bruttó nemzeti jövedelem 
 

14 pont  
 



 

írásbeli vizsga 0721 13 / 16 2007. október 24. 

Közgazdasági alapismeretek  
(elméleti gazdaságtan) — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

 
9. feladat (3+7+2 = 12 pont) 

 
Egy makrogazdaság kétszereplős modelljét vizsgáljuk. A modellről a következőket tudjuk:  

• a fogyasztás a jövedelem függvényében változik, és a fogyasztási függvény lineáris  
• a beruházás a kamatláb függvényében változik, a beruházás és a kamatláb 

összefüggését a következő függvény írja le: iiI 20800)( −= . (A függvényben 
szereplő i számértéke a százalékláb nagyságával megegyezik, tehát 10%-os kamatláb 
esetén i = 10. ) 

• a pénzkeresleti függvény: iYM D 405,0 −=  
• a forgalomban lévő pénz mennyisége 1000=SM   
• az árupiacon és a pénzpiacon érvényesülő egyensúly néhány adatát tartalmazza az 

alábbi táblázat.  
 

Árszínvonal Y C I i 
1  2200 600  
 2300   16,25 
5 2000 1600   

 
9.1. Számítsa ki az autonóm fogyasztás és a fogyasztási határhajlandóság értékét, majd írja 

fel a fogyasztási függvény egyenletét!  
 
9.2. Az árupiacon és pénzpiacon érvényesülő egyensúlyi követelmények alapján számítsa ki 

a táblázat hiányzó adatait! Számításait részletesen írja le! 
 
9.3. Jellemezze a jövedelem és a kamatláb változását! Számítsa ki, hogy 5%-os kamatláb 

növekedés mennyivel változtatná meg a jövedelmet!  
12 pont  
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témakör a feladat sorszáma maximális 
pontszám 

elért 
pontszám

a témakör 
maximális  
pontszáma 

a témakör 
elért  

pontszáma
Rövid 
választ 
igénylő 

feladatsor 

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  6   
7. feladat  8   
8. feladat  14   

Számítást, 
ábrázolást 

igénylő 
feladatok 9. feladat  12   

40   

ÖSSZESEN 100  100  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100      

      
      
      
        
 javító tanár    

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

  

elért 
pontszám

programba 
beírt 

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

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


