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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.  
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. Választásos, egyszerű rövid választ igénylő feladatok 
 
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. 
      

 
 

 
1.  Ha egy fogyasztó jövedelme, és az x termék ára is háromszorosára nő, míg az y termék ára 

nem változik, akkor 
a) a költségvetési egyenes helyzete nem változik. 
b) a költségvetési egyenes x tengellyel vett metszéspontja megváltozik,                            

y tengelymetszet változatlan. 
c) a költségvetési egyenes y tengellyel vett metszéspontja megváltozik, x 

tengelymetszet változatlan. 
d) a költségvetési egyenes mindkét tengellyel vett metszéspontja megváltozik.  

 
2. Ha a határtermék negatív, akkor 

a) az össztermék növekvő ütemben nő. 
b) az össztermék csökkenő ütemben nő. 
c) az átlagtermék is negatív. 
d) az össztermék csökken. 

 
3. A monopólium által alkalmazott árra biztosan igaz, hogy  

a) nagyobb, mint az átlagköltség. 
b) kisebb, mint az átlagköltség. 
c) nagyobb, mint a határköltség. 
d) kisebb, mint a határköltség. 

 
4. Ha egy kétszektoros gazdaságban az adott jövedelemszint melletti fogyasztás és beruházás 

összege meghaladja az adott jövedelmet, akkor biztosan igaz, hogy  
a) a megtakarítás negatív. 
b) a megtakarítás pozitív. 
c) a megtakarítások meghaladják a beruházásokat. 
d) a beruházások meghaladják a megtakarításokat. 

 
5. Ha a pénzpiacon túlkínálat van, és a jegybank az egyensúly helyreállítására törekszik, 

akkor célszerű  
a) a kötelező tartalékráta csökkentése. 
b) a jegybanki pénz mennyiségének növelése. 
c) a jegybanki alapkamat csökkentése. 
d) a kötvényeladások növelése. 

12 pont  
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6. Ha egy külföldi befektető, előbb részvényt vásárol Magyarországon, majd ugyanabban az 

évben hazautalja a részvényre kapott osztalékot, akkor 
a) a részvényvásárlás Magyarország szempontjából tőkeexport, az osztalék 

hazautalása tőkeimport. 
b) a részvényvásárlás Magyarország fizetési mérlegében tőkeimport, az osztalék 

hazautalása tőkeexport. 
c) a részvényvásárlás Magyarország fizetési mérlegében tőkeimport, és az osztalékok 

hazautalása is tőkeimport. 
d) a részvényvásárlás a tőkemérleget javítja, az osztalék hazautalása viszont nem 

jelenik meg Magyarország tőkemérlegében. 
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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! Áthúzott 
betűjeleket, vagy nem egyértelmű jelöléseket nem fogadunk el. 
FIGYELEM! VÁLASZÁT INDOKOLNIA IS KELL!  Minden helyes indoklás 2 pontot ér.  
 
1.1 Ha egy vállalat megemeli a terméke árát, akkor a vállalat bevétele biztosan 

nő. 
 
 
 
 
1.2 A járadék típusú jövedelmeknek az a sajátossága, hogy a jövedelem 

nagyságát a kereslet határozza meg. 
 
 
 
 

3 pont  
1.3 Ha egy környezetbarát szélerőművet építünk, ám az erőmű közelében lévő 

házak értéke a zaj- és fényhatás miatt csökken, akkor ez pozitív externália.  
 
 
 
 

3 pont  
1.4 Egy gazdaság életében sosem fordulhat elő, hogy a nettó hazai termék 

meghaladja a bruttó nemzeti jövedelmet.  
 
 
 
 

3 pont  
1.5 Munkapiaci egyensúly, és rögzített nominálbérek esetén, a kibocsátás nem 

növekedhet az árszínvonal változásának eredményeként. 
 
 
 
 

3 pont  
1.6 A Gazdasági és Monetáris Unió európai működése elsősorban közös 

költségvetési politikát jelent.  
 
 

3 pont  

3 pont  
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2. Összehasonlítás 

 
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  
  Határköltség – Tényező határköltség 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Mi az azonosság és a különbség az alábbi fogalmak között?  

5 pont  
Kiadási multiplikátor - Adómultiplikátor ( = egyösszegű adó alkalmazása esetén) 
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3. Kiegészítés 
 
Egészítse ki helyes állításokká a NÖVEKSZIK, CSÖKKEN vagy VÁLTOZATLAN MARAD 
kifejezésekkel az alábbi nettó jelenértékről szóló állításokat!  
 
Egy vállalat beruházási döntés előtt áll, döntését a vizsgált projekt nettó jelenértéke alapján 
hozza meg. A beruházás korábbi értékeléséhez képest jelentős változások játszódtak le. 
Döntse el, hogy az alábbi változások hogyan hatnak a nettó jelenértékre!  
Írja a változásnak megfelelő választ a kipontozott részbe!   
 
3.1 A nettó jelenérték …………………………. a kamatláb növekedésének hatására.  

 
3.2 A nettó jelenérték …………………………, ha egy másik, külföldön megvalósítható 

beruházás várható hozama csökken. 
 

3.3 A környezetvédők kifogása miatt a beruházás 1 millió forint pluszköltséggel valósítható 
meg, ezért a nettó jelenérték ……………………………………….. 

 
3.4 Az eredeti tervhez képest új piaci lehetőségek feltárása miatt nagyobb bevételre 

számíthatnak, ezért a nettó jelenérték …………………………. 
 

3.5 Kormányzati program keretében nyújtható vissza nem térítendő állami támogatás a 
beruházás költségeit 10 százalékkal csökkenti, ezért a nettó jelenérték 
……………………………….. 

 
3.6 Ha a nagyobb piaci igények kielégítése miatt a berendezés gyorsabban elhasználódik, 

ezért a futamidő csökken, akkor a nettó jelenérték …………………………………….. 
 

6 pont  
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4. Elemző, értékelő feladat 
 
Az alábbiakban az állam gazdaságpolitikai intézkedésének makrogazdasági hatásait kell 
értékelnie. Írjon egy szavas szöveges választ a kipontozott részbe úgy, hogy a mondatot helyes 
állítássá egészítse ki! A rövid kiegészítésnek a változás minőségét vagy mennyiségét kell 
jellemezni. (Pl. nő, csökken, változatlan, több, kevesebb stb.) 
 
Egy gazdaság életében komoly gondot okoz a magas munkanélküliség. Az állam eddigi 
gazdaságpolitikájával az infláció csökkentését tűzte ki célul, mostantól viszont a 
munkanélküliség csökkentését tekinti prioritásnak.  
 
4.1 Ebben az esetben az állam részéről az adók …………………….. javasolt.  
 
4.2 Ezáltal a rendelkezésre álló jövedelem …………………………. 
 
4.3 Az adóváltozás hatására az autonóm fogyasztás ……………………. 
 
4.4 Az adók változásának hatására az aggregált kereslet ……………………… 
 
4.5  A pénzpiacon (változatlan reálpénz mennyiség mellett) az egyensúly akkor áll helyre, 

ha a kamatok ………………………. 

 
4.6 Az összkereslet ugyanilyen irányú változását el lehet érni a kormányzati áruvásárlások 

……………………… is. 

6 pont  
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III. 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 
eredmények felírása; a számítás elméleti alapjait, az alkalmazott képleteket is rögzítse a 
feladatlapon!  
 
5. feladat 
 

Egy fogyasztó 5400 forintot költ minden hónapban két termékre. Az x jószág egységára 90 

forint, az y jószág pedig 120 forintba kerül.  

5.1 Írja fel a költségvetési egyenes egyenletét és ábrázolja az alábbi koordináta rendszerben! 

5.2 Hogyan változik a fogyasztó helyzete akkor, ha a munkahelyén 4800 forint értékű 

utalványt kap, amelyet csak az y jószág vásárlására fordíthat, és az eredeti 5400 Ft-ot is 

a két jószág vásárlására fordítja? Írja fel az új költségvetési egyenes egyenletét és 

ábrázolja!  

5.3 Hogyan változik a költségvetési egyenes az eredeti helyzethez képest akkor, ha 20 db x 

jószág vásárlása felett 30 forint árengedménnyel vásárolható minden újabb x jószág. Írja 

fel a költségvetési egyenes egyenletét és ábrázolja! 

10 pont  
5.1 kérdéshez  
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Y 
jószág  

5.2 kérdéshez  
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6. feladat 
 

Egy fogyasztó közömbösségi görbéjének egyenlete: U = y + 2x,  

ahol U a hasznosságot jelöli, az y és x a két termékből elfogyasztott mennyiség.  

A fogyasztó két termékre költött jövedelme 5000 Ft, az x termék ára 100 Ft, az y termék   

250 Ft-ba kerül.  

 
6.1. Mennyit vásárol a racionális fogyasztó x és y termékből, ha tudjuk, hogy az elérhető 

maximális hasznossági szint: U = 100? 
 

6.2. Tegyük fel, hogy a következő időszakban a fogyasztó jövedelme 6000 forintra nő, és 
az y jószág ára 200 forintra csökken. Racionálisan vásárolt-e a fogyasztó, ha az új 
helyzetben 20 db x jószág és 20 db y jószág van a birtokában? Válaszát számításokkal 
támassza alá!  

 
6 pont  
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7. feladat 
 
Egy termék keresletét a Q = 300 – 2P függvénnyel jellemezhetjük. A termék piacán működő 
egyetlen vállalat összköltség függvénye: TC = 2Q.  
Tudjuk, hogy a vállalat menedzsmentje korábban hibás árpolitikát alkalmazott, amikor a 
termék árát P = 100 szinten rögzítette, ezért a profitvárakozások sem teljesültek. A vezetés 
elhatározta az árak megváltoztatását. A tervezett változtatás mértéke 24 pénzegység, de abban 
nem mutatkozik egyetértés, hogy a változás áremelés, vagy árcsökkentés legyen. Tudjuk, 
hogy a szóban forgó termék a vizsgált ártartományban árrugalmas.  
 
 
7.1. Ön hogyan döntene – növelné, vagy csökkentené az árat - a menedzsment helyében, ha 

az egyetlen cél a bevétel növelése lenne? Röviden indokolja válaszát! 
 
7.2. Számítsa ki, hogy mennyivel változik a vállalat profitja, ha a menedzsment az Ön által 

javasolt előző akciót valósítja meg! 
 
7.3. Számítsa ki a termék árrugalmasságát! (Az eredményt kerekítse 1 tizedes jegyre!) 
 
7.4. Mekkora az új ár melletti fogyasztói többlet nagysága? 

8 pont  
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8. feladat 
 
Egy makrogazdaságról a következő adatokat ismerjük:  

• termelési függvény: LK10Y ⋅⋅=  
• rögzített tőkeállomány: 2500K 0 =   

• a munkakeresleti függvény: 
( )2

2
D

PW
250L =  

• munkakínálati függvény: ( )22S PW625,0L =  
• a makrokínálati görbe pozitív meredekségű szakasza: P5000YS =  

• a makrokeresleti görbe: 
P

5000Y D =  

• a nominálbér rögzített szintje: 250 =W  
 

8.1. Számítsa ki az egyensúlyi reálbért és a potenciális kibocsátást! 

8.2. Számítsa ki a makrogazdaságban az egyensúlyi jövedelmet és az árszínvonalat!  

8.3. Van-e munkanélküliség a jelenlegi jövedelem mellett a gazdaságban? Számítsa ki a 

reálbér szintjét és a foglalkoztatottságot! 

 

12 pont  
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9. feladat 
 
Egy nyitott gazdaságban a gazdaság működését jellemző néhány összefüggés a következő:  
Az autonóm (jövedelemtől független) fogyasztás 300, ezen felül a háztartások a mindenkori 
jövedelemnövekmény 3/4-ét fogyasztják el. A vállalatok autonóm beruházási kereslete 800, a 
beruházások kamatérzékenysége 10, azaz 1 százalékos kamatlábváltozás a beruházási kereslet 
10 százalékos változását eredményezi. Az állam 850 egységnyi adót szed, 450 egységnyi 
transzfert fizet, míg a kormányzati kiadások nagysága 1000 egység. Az export értéke 500, az 
import pedig az alábbi függvénnyel jellemezhető:  

Y25,0200)Y(IM +=  
A pénzpiacról az alábbi adatok ismertek:  
 
Reál pénzkeresleti függvény    iYM D 102,0 −=  
A nominális pénzkínálat     700=SM  
 
A gazdaságban érvényes árszínvonal: P = 1! 
 
9.1. Határozza meg az áru- és pénzpiac egyensúlyát biztosító jövedelem értékét! 
9.2. Mekkora az egyensúlyi kamatláb? 
9.3. Mennyi a külkereskedelmi mérleg egyenlege, az egyensúlyi jövedelem mellett?  
9.4. Mennyivel változnak és milyen irányban a jegybank devizatartalékai, ha a folyó 

fizetési mérleg egyenlege megegyezik a külkereskedelmi mérleg egyenlegével, és a 
tőkemérleg egyenlege: +250? 

12 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 

1-6. 12   12   

II. Szöveges 
feladatok 

1. Igaz-hamis állítások  18   

40  2. Összehasonlítás  10  
3. Kiegészítés  6  
4. Elemző, értékelő feladat 6  

III. 
Számítást, 
ábrázolást 

igénylő 
feladatok 

5. feladat  10   

48   
6. feladat  6   
7. feladat 8   
8. feladat  12   
9. feladat  12   

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  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: ................................. 
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