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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 nem programozható számológép 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. Ha a meteorológiai előrejelzések szerint kellemes strandidő 

várható, akkor a fagylaltárus arra számít, hogy ebben az időszakban 
a) a fagylalt iránti kereslet csökkeni fog. 
b) az emberek több fagylaltot fognak vásárolni. 
c) kevesebb ember megy strandolni, és így kevesebb fagylaltot vásárolnak majd. 
d) az emberek egyáltalán nem fognak fagylaltot vásárolni.  
 

2. Egy fogyasztó közömbösségi térképén az A jószágkosár ugyanazon a költségvetési 
egyenesen található, mint a B jószágkosár, és az A jószágkosár kevesebb x jószágot 
tartalmaz. Ebből arra következtethetünk, hogy  
a) az A jószágkosár olcsóbb, mint a B jószágkosár. 
b) az A jószágkosár ugyanannyiba kerül, mint a B jószágkosár. 
c) az A jószágkosár ugyanolyan hasznosságú, mint a B jószágkosár. 
d) az A jószágkosár drágább, mint a B jószágkosár.  

 
3. Válassza ki az alábbiak közül a hamis állítást!  

a) A gazdasági profit akkor nulla, ha az árbevétel pontosan fedezi a gazdasági 
költségeket.  

b) A gazdasági profit lehet negatív előjelű szám is.  
c) A gazdasági profit nem lehet nagyobb, mint a normál profit.  
d) A gazdasági profit kiszámítható a számviteli profit és a normál profit különbségeként.  

 
4. Ha egy tökéletesen versenyző vállalat esetében a határköltség függvény felmenő szára 

metszi a határbevételi függvényt, akkor a metszésponthoz tartozó termelési mennyiség 
mellett  
a) a vállalat profitja maximális. 
b) a vállalat átlagköltsége minimális. 
c) a vállalat biztosan pozitív profitot realizál. 
d) a vállalat összbevétele biztosan kisebb, mint az összköltsége.  

 
5. Tegyük fel, hogy egy vállalat munka felhasználása optimális. Ebben az esetben teljesül az 

alábbi összefüggés:  
a) MC > MR 
b) MR = MRPL 
c) MRPL = MFCL 
d) MC < MFCL  

20 pont  
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6. A háztartás folyótétel számlájának kiadási oldalán a következő tételek jelennek meg. 

a) C+I 
b) W+Tr -TH 
c) C+SH+TH 
d) TH+SH 

 
7. Az alábbi összefüggések közül melyik írja le helyesen a fogyasztási határhajlandóság 

kiszámítását?  
a) A fogyasztási határhajlandóság = Jövedelem (Y) – Fogyasztás (C)  
b) A fogyasztási határhajlandóság = Fogyasztásváltozás (ΔC) – Jövedelemváltozás (ΔY)  
c) A fogyasztási határhajlandóság = Jövedelem (Y) / Fogyasztás (C)  
d) A fogyasztási határhajlandóság = Fogyasztásváltozás (ΔC) / Jövedelemváltozás (ΔY)   

 
8. A makrogazdaság munkapiacán a rövidebbik oldal elve alapján határozzuk meg a 

foglalkoztatottságot. Ez az eljárás azt jelenti, hogy bármely reálbér szint mellett 
a) a munkapiaci egyensúlyi értékéből levonjuk a munkanélküliek számát. 
b) mindig annyi a foglalkoztatott, amennyi a munkakínálat aktuális értéke. 
c) mindig annyi a foglalkoztatott, amennyi a munkakereslet aktuális értéke. 
d) az összetartozó munkakeresleti és munkakínálati értékek közül mindig a kisebb érték 

határozza meg a foglalkoztatást.  
 
9. Miért mondhatjuk, hogy a modern pénz hitelpénz?  

a) Azért, mert a kétszintű bankrendszerben a kizárólag a hitel teremt kapcsolatot a 
bankok között. 

b) Azért, mert a pénznek nincs belső értéke, így a pénzpiaci események sem hatnak a 
pénz vásárlóértékére. 

c) Azért, mert a pénz keletkezése és forgalomba kerülése hitelnyújtáshoz kötődik. 
d) Azért, mert az árupiaci vásárlásokat teljes egészében hitelből finanszírozzák.  
 

10. A nemzetközi fizetési mérleg azokat a külfölddel lebonyolított gazdasági tranzakciókat 
tartja nyilván, amelyek  
a) árucseréhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódnak. 
b) egyoldalú pénzügyi átutalások. 
c) jövedelemáramlás vagy tőkemozgás eredményei. 
d) mindegyiket a fentiek közül. 
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II. Szöveges (kifejtendő) feladatok  
 

1. Igaz-hamis kérdések 
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.  

Összesen  
 
1) Ha egy termék piacán túlkereslet alakult ki, akkor a termék árának növekedése várható.  
 
 
 

2 pont  
 
2) Ha a monopólium ugyanolyan költségekkel termel, mint egy versenyző iparág, akkor 

ugyanazon a termékpiacon elérhető fogyasztói többlet monopólium esetén nagyobb lesz.  
 
 
 

2 pont  
 

3) A kötvény tulajdonos a futamidő végén valószínűleg vissza fogja kapni a kötvény 
névértékének megfelelő pénzösszeget.  

 
 

2 pont  
 
4) A beruházási függvény azt mutatja meg, hogy egy bizonyos kamatláb mellett mennyi 

megtakarításra van szükség a szándékolt beruházás megvalósításához. 
 
 
 

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

akkor a reálbér kétszeresére nő.  
 
 
 
 

2 pont  
 
6) Ha a költségvetési politika intézkedése a foglalkoztatottság növelésére irányul, akkor 

ennek az intézkedésnek nem lehet káros hatása, vagy következménye a gazdaságra.  
 
 
 

2 pont  
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2. Definíciók 

Írja le röviden, a felsorolt fogalmak illetve gazdasági jelenségek meghatározását vagy 
értelmezését! 
 

Összesen  
 
 
A) Átlagos fix költség    
 
 
 
 
 
B) Pozitív externália   
 
 
 
 
 
C) Transzfer  
 
 
 
 
 
 
D) Munkanélküliségi ráta   
 
 
 
 
 
 

2 pont  

2 pont  

2 pont  

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 válaszadásra. A mondanivaló 
jellege szerint tagolja vagy csoportosítsa és emelje ki a legfontosabb gondolatokat! Ha szükségesnek 
tartja, írhat fel a képleteket, vagy készíthet grafikus ábrákat is! 

8 pont  
 
Határozza meg és jellemezze a kereslet keresztár-rugalmassági mutatószámát! Elemezze 
a mutatószám különböző értékeinek jelentését! Sorolja fel és jellemezze, példákkal 
szemléltesse a keresztár-rugalmassági mérőszám alapján meghatározott 
termékcsoportokat, és a termék piacok közötti kölcsönhatásokat! 
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4. Párosítás  

Válassza ki az egyes állításokhoz tartozó ártartomány nagyságát és írja annak betűjelét a 
táblázat üres oszlopába az állításhoz tartozó sorba! Egy betűjel többször is felhasználható. 
 
Egy tökéletesen versenyző vállalat ismert költségfüggvényei (MC, AVC, AC) U- alakúak, s 
az MC a minimumában metszi mind a két másik függvényt. A piacon érvényes árat a P betű 
jelöli. A vizsgálatot különböző piaci árak mellett végezzük el, az ár nagysága szerint öt 
különböző feltételt határoztunk meg.  
 
FELTÉTELEK:  

A) P > ACmin 
B) P = ACmin 
C) AVCmin < P < ACmin 
D) P = AVCmin 
E) P < AVCmin 

 
Önnek azt kell meghatároznia, hogy mekkora piaci ár mellett fog bekövetkezni egy bizonyos 
esemény, ha a vállalat minden helyzetben a profit maximalizálására törekszik. Párosítsa össze 
a betűjelekhez tartozó feltételeket a megfelelő állítással, és írja a kiválasztott betűjelet a 
táblázat üres oszlopába!  
 
 
 

 
 
 
 

5 pont  
 

Állítás Feltétel 
Példa:  
A vállalat bevétele meghaladja a költségeket, ha  A) 

4.1. A vállalat veszteség minimalizálás érdekében termel, ha  
 

4.2. A vállalat gazdasági profithoz jut, ha  
 

4.3. A vállalat bevételei éppen fedezik a költségeit, ha  
 

4.4. Az üzemszüneti pontban  
 

4.5. A változó költségek teljes mértékben, a fix költségek 
részben megtérülnek, ha  
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5. Elemző, értékelő feladat  

Az alábbiakban az SNA mutatók számításánál meghatározott elveket kell alkalmaznia, s el 
kell döntenie, hogy a példában szereplő eljárás helyes-e, majd a döntése szerinti minősítést be 
kell írnia a táblázat üresen hagyott oszlopába.  
 
 
Döntse el, hogy az esztergomi Suzuki gyárban keletkezett jövedelmek mely gazdasági mutató 
részévé válhatnak, ha az SNA mutatók számításánál meghatározott elveket vesszük alapul.  
Állapítsa meg a számmal jelzett állítás mindegyikéről, hogy az igaz, vagy hamis, és írja a 
minősítést a táblázat üres oszlopába! 
 

Állítás Igaz-hamis 

1) Az esztergomi Suzuki gyárban keletkezett jövedelem teljes 
egészében a magyarországi GDP részét alkotja. 

 

2) Az esztergomi Suzuki gyárban dolgozó munkásoknak kifizetett 
munkabér része lesz a magyarországi GNI-nek. 

 

3) Az esztergomi Suzuki gyárban dolgozó japán menedzser fizetése 
nem része a hazai GDP-nek. 

 

4) Az esztergomi Suzuki gyárban keletkezett profit a japán 
tulajdonosok jövedelme, ezért nem lehet része a magyarországi 
GNI-nek. 

 

5) Az esztergomi Suzuki gyárban keletkezett profit a japán 
tulajdonosok jövedelme, ezért része lesz a japán GDP-nek.  

 

6) Az esztergomi Suzuki gyárban keletkezett profit a japán 
tulajdonosok jövedelme, ezért része lesz a japán GNI-nek. 

 

 
5.2. Röviden indokolja meg döntését a 5) állítás esetében!  

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 
Az alábbi ábrákon a rozskenyér piaca látható. Indulóhelyzetben azt feltételezzük, hogy a 
termék piacán egyensúly van. A gazdaságban végbemenő változások azonban nem kerülik el 
a rozskenyér piacát sem. Mutassa meg, hogy az alábbiakban megnevezett események hogyan 
érintik a vizsgált piacot. Mindegyik esetben egészítse ki az ábrát a változásoknak 
megfelelően, és írja le röviden az ábrázolt változást szövegesen is!  
 
6.1. Az életmódkutatók arra ösztönzik az embereket, hogy egészségük érdekében a fehér 

kenyér helyett inkább rozskenyeret fogyasszanak.  
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6.2. Néhány vállalat kivonul a termék piacáról, szüneteltetik a rozskenyér előállítását.  

0

p

Q

D

S

 
 
6.3. A rozskenyeret helyettesítő fehér kenyér a búza világpiaci árának csökkenése miatt 

olcsóbb lesz. A fehér kenyér új ára csupán harmada a rozskenyér árának.  
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6 pont  
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7. feladat 

A következő táblázat egy monopólium termelésének keresletéről és költségadatairól ad 
tájékoztatást.  
 

P Q TC MC AC AVC TR MR Tπ 

24 0 20       

 5 80      35 

   10  11 220   

21 15 170    315 19  

20  220  11     

18 30  15      

17 35  20    11  

16  620    640   

14 50   20    -300 

 70  55    0  
 

7.1. Töltse ki a táblázat hiányzó adatait! (Törtszámoknál kerekítsen 1 tizedes jegyre!)  

7.2. Határozza meg a táblázat adatait felhasználva, hogy mennyit kínál a piacon eladásra a 
vállalat, ha a profitját maximalizálja! Indokolja válaszát! 

7.3. Tegyük fel, hogy a kereslet változása miatt az árakat csökkenteni kell, éspedig minden 
Q termelési szint mellett 8-al alacsonyabb árat lehet csak megállapítani. Lehet-e az új 
feltételek mellett pozitív gazdasági profitot elérni? Válaszát számítással támassza alá!  

14 pont  
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8. feladat 

Egy kis országban a lakosság összetételéről a következő adatok állnak rendelkezésünkre:  
 
Az összlakosság  4 450 000  fő  
Ebből:  

Nyugdíjas  100 000 fő  
Gyermek   250 000 fő  
Eltartott  800 000 fő  
 

A munkapiacról a következőket tudjuk:  
A nominálbér rögzített, amelynek jelenlegi szintje  1600 
A munkakeresleti függvény:     LD = 5980 – 10 W

P
 

A munkakínálati függvény:     LS = 10 W
P

 - 2020.  

(A függvényekben szereplő L értéke ezer főben értendő.)  
 
8.1. Számítsa ki, az egyensúlyi reálbér és foglalkoztatottság nagyságát!  
8.2. Határozza meg a munkapiaci egyensúlyhoz tartozó árszínvonalat!  
8.3. Jellemezze a munkapiac helyzetét és számítsa ki a foglalkoztatott létszámot, ha az 

árszínvonal P = 5! 
8.4. Határozza meg számszerűen az aktív népesség létszámát!  
8.5. Tegyük fel, hogy a munkapiacon jelenleg túlkínálat van, amelynek mértéke 80.000 fő. 

Számítsa ki a reálbér jelenlegi szintjét!  
 

10 pont  
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8. feladat megoldása 



 

írásbeli vizsga 0911 15 / 16 2009. október 19. 

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

 
9. feladat  

Egy makrogazdaságban az autonóm fogyasztás 1200, a fogyasztási határhajlandóság 0,8. A 
beruházást a modell vizsgálat során mindvégig állandónak tekintjük, azaz I = 700. Az állam 
intézkedéseinek eredményeként a G = 1000, és T = 1400.  
 
9.1. Számítsa ki a gazdaságban az egyensúlyi jövedelem nagyságát!  
 
9.2. Számítsa ki, hogy változatlan adó mellett, mennyivel és hogyan kell a kormányzati 

vásárlásokat változtatni ahhoz, hogy a kibocsátás a 10000 egységet elérje!  
 
9.3. A kormány a lakosság helyzetét oly módon szeretné segíteni, hogy az iskoláskorú 

gyermekek után járó támogatást megemelné. Az emelés mértékét a költségvetés 
egyenlege határozza meg, mert csak a jelenlegi szufficit használható fel erre a célra. 
Állapítsa meg, hogy maximálisan mennyi támogatást tud nyújtani a kormányzat, akkor, 
ha az előző pontban meghatározott változások már végbementek! 

 
9.4. Számítsa ki az előző pontban meghatározott transzfer hatására mennyivel és hogyan fog 

változni az egyensúlyi jövedelem!  
 
 
 

10 pont  

  
 



 

írásbeli vizsga 0911 16 / 16 2009. október 19. 

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

 
 

témakör a feladat sorszáma maximális 
pontszám 

elért 
pontszám

a témakör 
maximális  
pontszáma 

a témakör 
elért  

pontszáma
Választásos, egyszerű, 
rövid választ igénylő 
feladatok 

Feleletválasztós 1-10. 20  20   

Szöveges (kifejtendő) 
feladatok 

1. Igaz-hamis állítások  12  

40  
2. Definíciók 8  
3. Kifejtős kérdés  8  
4. Párosítás  5  
5. Elemző, értékelő feladat  7  

Számítást, ábrázolást 
igénylő feladatok 

6. feladat 6  

40   7. feladat 14  
8. feladat 10  
9. feladat  10  

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  
      
      
        
 javító tanár    
 
 
 Dátum: .................................   
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

  

elért 
pontszám

programba  
beírt 

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

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