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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. A maximális pontszám 100.  
 
Kidolgozásait és válaszait a feladatlapon kell rögzítenie! Piszkozatot pótlapon készíthet. Ha a 
megoldást nem a feladatot követő üres részen készíti el, vagy a megoldáshoz szüksége van 
pótlapra, a folytatás helyét 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. Választásos, egyszerű rövid választ igénylő feladatok 
 
Feleletválasztás  
 
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 
          

 
 
1. A vevők több esernyőt fognak vásárolni, ha  

a) a jövedelmük csökken. 
b) a nyár hűvös és csapadékos. 
c) az esernyők ára nagymértékben nő. 
d) Bármelyik fenti eset növeli a vásárlási szándékot.  

 
2. Egy fogyasztó közömbösségi térképén az A jószágkosár magasabb közömbösségi görbén 

található, mint a B jószágkosár. Ebből arra következtethetünk, hogy  
a) az A jószágkosár kisebb hasznosságú, mint a B jószágkosár. 
b) az A jószágkosár nagyobb hasznosságú, mint a B jószágkosár. 
c) az A jószágkosár ugyanolyan hasznosságú, mint a B jószágkosár. 
d) a két közömbösségi görbe biztosan metszi egymást. 

 
3. Az alábbiak közül melyik lehet egy racionális termelő vállalat célja?  

a) Növekedés. 
b) A fizetőképesség javítása. 
c) A piaci részesedés javítása. 
d) Mindhárom a fentiek közül. 

 
4. Ha a határköltség függvény U-alakú függvény, és a termelés mennyisége növekszik, akkor 

a határköltség értéke  
a) biztosan növekszik. 
b) változatlan marad. 
c) folyamatosan csökken. 
d) először csökken, majd növekszik. 

 
5. Egy újabb termelési tényező bevonása a termelésbe azt eredményezi, hogy megváltozik a 

termelő vállalat  
a) határköltsége. 
b) határterméke. 
c) határtermék-bevétele. 
d) Mindhárom fenti tényező nagysága. 

 

20 pont  
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6. A makrogazdaság négyszereplős modelljében a külföld folyótétel számláját a 
következőképpen írjuk fel:  
a) X + SK = IM  
b) X = IM + SK 
c) X + IM = SK 
d) X – IM = SK 
 

 
7. Az alábbi összefüggések közül melyik alapján számíthatjuk ki a megtakarítási 

határhajlandóság értékét, ha ismerjük a fogyasztási határhajlandóságot?  
a) A megtakarítási határhajlandóság egyenlő a fogyasztási határhajlandóság (-1)-

szeresével. 
b) A megtakarítási határhajlandóság egyenlő a fogyasztási határhajlandóság reciprokával. 
c) A fogyasztási határhajlandóság és a megtakarítási határhajlandóság összege egyenlő 1. 
d) A fogyasztási határhajlandóság és a megtakarítási határhajlandóság szorzata egyenlő 

1-gyel.  
 
8. Az aktív népességbe tartozik az a személy, aki  

a) a munkapiacon megjelenik és munkát keres. 
b) nem munkából származó jövedelemből él. 
c) munkaképes korú. 
d)  nappali tagozaton tanulmányait folytatja. 

 
9. Melyik intézkedés csökkenti a háztartás rendelkezésre álló jövedelmét?  

a) Az adók növelése.  
b) A transzferek csökkentése. 
c) Mindkettő. 
d) Egyik sem. 

 
10. Az euró, mint egységes valuta alkalmazásával jelentős megtakarítás érhető el a közösség 

országaiban, mert  
a) az euró bevezetésével jelentősen emelkednek az árak. 
b) számottevően csökken az állami költségvetés deficitje. 
c) megtakarítható a valutaátváltással kapcsolatos költség. 
d) a bérek növekedése miatt az emberek többet fognak megtakarítani.  
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II. Szöveges (kifejtendő) feladatok  
 

1. Igaz-hamis állítások 
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) Ha az X jószág ára felére csökken, miközben az Y jószág ára a kétszeresére nő, és a 

jövedelem nem változik, akkor a fogyasztó költségvetési egyenese sem változik.  
 
 
 
 
 

2pont  
2) Nem érhet el gazdasági profitot egy vállalat, ha a gazdasági költsége nagyobb, mint a 

számviteli költsége. 
 
 
 

2pont  
 

3) A tökéletesen versenyző vállalat határbevételi függvénye azonosítható egy olyan 
egyenessel, amely az origóból indul ki, és pozitív meredekségű egyenes.  

 
 
 

2 pont  
4) Az autonóm fogyasztás azt mutatja meg, hogy 0 jövedelem mellett mennyi lenne a 

fogyasztás.   
 
 
 

2 pont  
5) Ha az árszínvonal 20 százalékkal nő, miközben a nominálbér 10 százalékkal növekszik, 

akkor a reálbér kétszeresére nő.  
 
 
 
 

2 pont  
6) Az aggregált kínálati függvény a kibocsátás és a munkapiac kapcsolatát fejezi ki.  
 
 
 

2 pont  
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2. Definíciók 
Írja le röviden a felsorolt fogalmak, illetve gazdasági jelenségek meghatározását vagy 
értelmezését! 
 
 
A) Keresett mennyiség  
 
 
 
 
 

2 pont  
B) Határhaszon   
 
 
 
 
 

2 pont  
C) Jegybankpénz 
 
 
 
 

2 pont  
D) Technológiai munkanélküliség  
 
 
 
 
 

2 pont  
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3. Kifejtős kérdés 

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, 
írhat fel képleteket, vagy készíthet grafikus ábrákat is! 

8 pont  
 
Hogyan változik a makrogazdaság munkapiaca, ha a tényleges reálbér az egyensúlyi 
reálbérnél magasabb, illetve alacsonyabb lesz? Milyen hatása lesz ezeknek a reálbér 
változásoknak a foglalkoztatásra és a munkanélküliségre? Készítse el mindkét 
munkapiaci ábrát, és jellemezze az ábra alapján mindkét munkapiaci helyzetet!  
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4. Párosítás 

 
Párosítsa össze az ábrán látható sorszámokat, az externália hatásait leíró megnevezésekkel! 
Írja a megfelelő számot a megfelelő betűjelhez tartozó oszlopba, majd írjon rövid szöveges 
választ az ábrát követően található kérdésre!   
 
 
Az alábbi ábra egy jószág piacát szemlélteti. A jószág termelése során egyidejűleg pozitív és 
negatív externália érvényesül. Az externália hatását kifejező új függvényeket szaggatott 
vonallal rajzoltuk meg az ábrán.  
 
4.1. Az ábra jelöléseit felhasználva állapítsa meg, hogy melyik szám illik a betűjel mellé, és 

töltse ki a táblázatot! Figyelem, nincs mindegyik sorszámnak párja a megnevezések 
között!  

 
 
MEGNEVEZÉSEK  

A) Társadalmi határhaszon 
B) Társadalmi határköltség  
C) Társadalmi optimális termelés mennyisége 
D) Egyéni optimális termelés mennyisége  
 

Megnevezés 
betűjele 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

Az ábrán lévő 
sorszám 

    

 

 
 
 
4.2. Értékelje az együttes externhatást, és állapítsa meg, hogy melyik hatás (pozitív vagy a 

negatív hatás) az erősebb!  
 
 

5 pont  
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5. Elemző, értékelő feladat 
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!  
 
 
Az egyik piackutató intézet vizsgálatai szerint a burgonya jövedelemrugalmassága = - 0,42, a 
rizs és a burgonya kereszt-árrugalmassága = +0,75. Ezen összefüggések felhasználásával 
értékelje az alábbi események hatását a burgonya keresletére!  
 
Egészítse ki az alábbi mondatokat helyes állításokká!  
 
5.1. Ha a jövedelem 10 százalékkal csökkenne, akkor a burgonya keresett mennyisége 

………………….. százalékkal ………………………… (növekszik/csökken/változatlan 

marad).  

 

5.2. A burgonya …………………………………………………….… jószág, mert a 

jövedelemrugalmasság mérőszáma …………………………………………………… 

 

5.3. Ha a rizs ára 4 százalékkal növekedne, akkor az emberek ………………………….. 

(több/kevesebb/ugyanannyi) burgonyát vásárolnának. 

 

5.4. A rizs és a burgonya kereszt-árrugalmasságának mérőszáma ……………………….., 

ezért a két termék ……………………………………………………… 

 
 

7 pont  
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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 
 

A fogyasztó két terméket (A és B) fogyaszt. A fogyasztó 3600 forint jövedelméből 9 db B 
jószágot lehet vásárolni, és az A jószág ára fele akkora, mint a B jószágé.  
 
6.1. Számítsa ki mindkét jószág árát! 
 
6.2. Írja fel a költségvetési egyenes egyenletét, és ábrázolja az alábbi koordinátarendszerben! 

(Az egyenlet felírásánál az x változóval az A terméket, y változóval a B terméket jelölje!)  
 
6.3. A fogyasztó jövedelme a felére csökken és a B termék ára másfélszeresére nő, az A 

termék ára pedig változatlan marad. Írja fel az új költségvetési egyenes egyenletét, és 
rajzolja fel szaggatott vonallal ezt az új költségvetési egyenest az előbbi ábrába!  

 
6.4. Állapítsa meg, hogyan változott a fogyasztó reáljövedelme! Satírozza be az ábrán azt a 

területet, amely a fogyasztó reáljövedelmének változását szemlélteti!  
8 pont  
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7. feladat 

A következő táblázat egy profitmaximalizáló vállalat néhány termelési és költségadatát 
tartalmazza.  
 

Q FC VC TC AVC AC MC 

0 2000      

100      10 

200  1800     

300   4400    

400      5 

500       

600    7  7 

700     10  

800       

900   8900   10 

1000  8000     
 

7.1. Töltse ki a táblázat hiányzó adatait!  

7.2. Tegyük fel, hogy ez a vállalat egy tökéletesen versenyző piacon értékesíti termékeit, 
ahol a termék jelenlegi piaci ára 10 forint/darab.  
Határozza meg a táblázat adatait felhasználva, hogy mennyit kínál a piacon eladásra a 
vállalat, ha a profitját maximalizálja! Indokolja válaszát! 

7.3. Számítsa ki az előbbi pontban kiszámított termelés mellett a vállalat profitját! 

7.4. Tegyük fel, hogy a piaci ár 8 forint/darabra csökken, de a vállalat változatlanul 
fenntartja a 7.2. pontban meghatározott termelését. Számítsa ki, hogy mennyivel lesz 
kevesebb a profitja ahhoz képest, amennyit akkor szerezhetett volna, ha az új ár mellett 
az optimális termelési mennyiséget termeli! 

 

 
 

12 pont  
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8. feladat 
 
Egy kétszereplős makrogazdaságban ha a jövedelem 2200, akkor a fogyasztás 1800, és 2500 
jövedelem mellett a megtakarítás 475. 
 
8.1. Számítsa ki a fogyasztási határhajlandóság és az autonóm fogyasztás értékeit!  
 
8.2. Írja fel a fogyasztási és a megtakarítási függvény egyenletét! 
 
8.3. Számítsa ki az egyensúlyi jövedelmet, ha a gazdaságban a beruházás jelenlegi szintje 550! 
 
8.4. Számítsa ki, hogyan változik az egyensúlyi jövedelem akkor, ha változatlan beruházás 

mellett a megtakarítási határhajlandóság 0,35-re módosul!  
 
8.5. Számítsa ki, hogy mekkora jövedelem lenne szükséges ahhoz, hogy az új fogyasztói 

magatartás mellett biztosítható legyen a korábbi egyensúlyi jövedelemhez tartozó 
fogyasztási szint?  

 
12 pont  
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9. feladat 
 
A gazdaság pénzpiacáról a következő információk ismertek:  

− a pénzkeresleti függvény egyenlete: MD = 0,5 Y – 50i, 
− a nominális pénzkínálat MS = 4500, 
− az árszínvonal P = 5 és változatlannak tekintjük, 
− a kamatláb 10% (a függvényekben a kamatláb százalékos értékével, és nem a 

kamatláb századrészével kell számolni) 
− a jövedelem Y = 2000. 

 
9.1. Jellemezze a pénzpiac jelenlegi helyzetét, és számszerűen határozza meg a túlkereslet 

vagy túlkínálat mértékét!  
 
9.2. Tegyük fel, hogy a jegybank a nominális pénzmennyiség változtatásával képes az 

egyensúlyt helyreállítani a pénzpiacon. Mennyivel és hogyan kell változtatnia a 
jegybanknak a nominális pénzkínálatot azért, hogy a kamatláb változatlan maradjon?  

 
9.3. A nominális pénzmennyiség változása az árupiac helyzetét is befolyásolta, és a 

gazdasági kölcsönhatások és további jegybanki tevékenység eredményeként mindkét 
piacon új egyensúlyi helyzet alakult ki.  
Számítsa ki az új egyensúlyi jövedelmet és a kamatlábat, ha tudjuk, hogy a 
reálpénzkínálat az eredeti adatoknak megfelelően alakul, miközben az árupiaci kereslet 
tényezőit az alábbi függvények határozzák meg: fogyasztási függvény 
C(Y) = 80 + 0,8Y, beruházási keresleti függvény I(i) = 1000 - 40i! 

 
8 pont  
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témakör a feladat sorszáma maximális 
pontszám 

elért 
pontszám

a témakör 
maximális  
pontszáma 

a témakör 
elért  

pontszáma
I. Választásos, 
egyszerű rövid 
választ igénylő 

feladatok 

Feleletválasztás 
1 – 10. 20  20   

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

II. Szöveges 
(kifejtendő) 

feladatok 
5. Elemző. értékelő 
feladat  7  

40  

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

III. Számítást, 
ábrázolást 

igénylő 
feladatok 9. feladat 8  

40   

ÖSSZESEN 100  100  

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100      

      
      
      
        
 javító tanár    

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

  

elért 
pontszám

programba 
beírt 

pontszám  
I. Választásos, egyszerű rövid választ 
igénylő feladatok      
II. Szöveges (kifejtendő) feladatok      
III. Számítást, ábrázolást igénylő 
feladatok    
     
     
 javító tanár  jegyző 

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


