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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-egy helyes választ fogadunk el. Nem egyértelmű, vagy egynél több 
megjelölés esetén nem adunk pontot. 
 

1 2 3 4 5 6 
      

 
1. Az alábbiak közül melyik tényező változása nem jár együtt a fánk keresletének 

változásával? 
a) A fánk árának növekedése, ha azt a cukor árának növekedése idézi elő. 
b) A fogyasztók jövedelmének növekedése. 
c) A fogyasztó preferenciájának olyan változása, amely az egészséges étkezést 

helyezi előtérbe, és ezért a fánk fogyasztását korlátozza. 
d) Egyik válasz sem helyes. 

 
2. A határtermék és az átlagtermék viszonyát melyik állítás jellemzi helyesen? 

a) A határtermék függvény az értelmezési tartomány minden egyes pontjában 
nagyobb, mint az átlagtermék. 

b) A két függvény metszi egymást, a metszéspont előtt a határtermék kisebb, mint  
az átlagtermék, és ez a viszony a metszéspont után megfordul. 

c) A két függvény metszi egymást, a metszéspont előtt a határtermék nagyobb, mint 
az átlagtermék, és ez a viszony az érintési pont után megfordul. 

d) Egyik fenti válasz sem helyes. 
 
3. Ha egy tökéletesen versenyző vállalat költségei és az adott piaci ár viszonyát a rövid távú 

termelés optimumában AVC < P < AC összefüggés jellemzi, akkor az alábbi állítások 
közül melyik nem igaz a vállalatra? 

a) A vállalat negatív profitot realizál. 
b) A vállalatnak csak a termelés fix költségei térülnek meg teljes mértékben. 
c) A vállalat csak a változó költségeit tudja teljes mértékben fedezni. 
d) A vállalat vesztesége kisebb, mint a fix költsége. 

 
4. Ha egy időszakban az állam megtakarítása nulla, akkor  

a) A gazdaságban a beruházás értéke is nulla lesz. 
b) A beruházások értéke megfelel a magánszféra megtakarításainak egy 

háromszereplős modellben. 
c) A beruházások értéke biztosan kisebb, mint a magánszféra megtakarítása egy 

négyszereplős modellben. 
d) Az állam pontosan annyi adót von el a magánszférától, mint amennyi transzfert oda 

visszajuttat. 
 
5. Egy nemzetgazdaság munkapiacán a munkakínálat maximuma 

a) A termelésbe bevont tőke mennyiségétől függ. 
b) A termelés munkaigényességétől függ. 
c) Mindkettőtől függ. 
d) Egyiktől sem függ. 

12 pont  
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6. Ha a külföldi befektetők magyar államkötvényt vásárolnak, akkor ez a művelet  

a) a hazai folyó fizetési mérlegben az import oldalon, tartozásként jelenik meg. 
b) a hazai tőkemérlegben követelésként jelenik meg. 
c) a hazai fizetési mérlegben a tényezőjövedelmek változásaként a bevételeket 

növeli. 
d) hazai szempontból tőkekiáramlást jelent. 
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II. Szöveges (kifejtendő) feladatok 
 
1. Igaz-hamis állítások 
Az alábbiakban felsorolt megállapításokról el kell döntenie, hogy igazak vagy hamisak. 
Az állítások elé írt I (igaz), illetve H (hamis) betűvel jelezze döntését!  
Áthúzott betűjeleket, vagy nem egyértelmű jelöléseket nem fogadunk el. 
FIGYELEM! VÁLASZÁT INDOKOLNI IS KELL! A minden helyes indoklás 2 pontot ér. 
 
1) Gazdaságilag hatékonynak azt a termelési eljárást tekintjük, amely egyetlen 

erőforrásból sem használ fölös kapacitást. 
 
 
 

3 pont  
 

2) Egy vagyontárgy könyv szerinti értéke eltérhet a vagyontárgy tőkésített 
értékétől. 

 
 
 
 

3 pont  
3) A tényező határköltség azt mutatja meg, hogy a tényező árának 

növekedésével mennyivel változik az összköltség. 
 
 
 

3 pont  
 
4) Kényszerű munkanélküliség és változatlan nominálbér mellett az árszínvonal 

növekedése – ceteris paribus – a foglalkoztatottak számát csökkenteni fogja. 
 
 
 

3 pont  
5) Ha az inflációt a kereslet növekedése idézi elő, akkor költséginflációról 

beszélhetünk. 
 
 
 

 
3 pont  

6) Ha a külföldi árszínvonal megnő a belföldihez képest, akkor az importáruk 
olcsóbbak lesznek változatlan valutaárfolyam mellett. 

 
 

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  
   Normál profit  – Explicit költség  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Mi az azonosság és a különbség az alábbi fogalmak között? 

5 pont  
Nominális GDP    –  Reál GDP 
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3. Kiegészítés 

 
Egészítse ki a NÖVEKSZIK, CSÖKKEN vagy a VÁLTOZATLAN MARAD kifejezésekkel 
helyes állításokká a valutaárfolyam változását jellemző mondatokat!  

 
 

Az alábbiakban olyan tényezők hatását vizsgáljuk, amelyek a valutakereslet, illetve a valuta-
kínálat változásán keresztül a hazai valuta nominális értékére hatással lehetnek. Azt a kifeje-
zést kell beírnia a táblázat üresen maradt oszlopába, amely végső soron a valutaárfolyam vál-
tozását jellemzi a megnevezett gazdasági esemény hatására. 
Az árfolyamot csak a piaci hatások alakítják, és az árfolyamon az euró forintban kifejezett 
árát értjük, ezért az árfolyam növekedés a forint gyengülését jelenti. Minden egyes gazdasági 
esemény vizsgálatánál azt feltételezzük, hogy egyéb tényezők nem változnak a gazdaságban. 
 
 

Gazdasági esemény a valutaárfolyam változása 
(nő, csökken, változatlan marad) 

3.1. Ha az export növekszik, akkor   

3.2. A hazai árszínvonal növekedésének hatására   

3.3. Ha a tőkeimport növekszik, akkor   

3.4. A belföldiek külföldi utazásainak 
növekedésének hatására   

3.5. Ha a hazai gazdasági szereplők több külföldi 
részvényt vásárolnak, akkor   

3.6. A hazai kamatláb növekedésének hatására    

 
6 pont  
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4. Elemző, értékelő feladat 

Az alábbiakban a Központi Statisztikai Hivatal felmérése alapján a mozilátogatások 
változását kell elemeznie. Az utasításoknak megfelelően szöveges választ kell írnia, vagy  
a felsorolt lehetőségek közül ki kell választania a megfelelő válasz(oka)t. 
 
A Központi Statisztikai Hivatal 2001 - 2005. közötti időszakra vonatkozó felmérése szerint 
egyre kevesebbet járunk moziba. 
A statisztikai elemzésben szereplő 2001. illetve 2005. év néhány számszerű adatát a bekerete-
zett adatsor tartalmazza. 
 

15 millió fő,    12 millió fő,     636 Ft/db,     807 Ft/db,     20%,     27%, 
 
4.1. Egészítse ki az elemzésben szereplő hiányos mondatokat a tartalom szerint hozzá 
illeszkedő adattal! Írja a megfelelő adatot a kipontozott részbe!  
 
A KSH kiadványa szerint a mozik összbevétele 2004. évi 10,86 milliárd forinthoz képest 
csökkent. 2005-ben a magyar lakosság 9,7 milliárd forintot költött mozijegyre. 

A) A bevétel csökkenése elsősorban az összes látogatás számának fogyatkozásával 
magyarázható:  2001 és 2005 között ……………………... -ról ………………..… -
ra csökkent a látogatók száma, azaz a nézők száma ………..%-kal csökkent. 

B) A vizsgált időszakban csaknem ……………….. százalékkal emelkedett átlagosan a 
mozijegyek ára, ……….. forintról …..…… forintra. 

4.2. Az ismert adatok alapján jellemezze a 2001–2005. közötti időszakban a mozilátogatás 
keresleti oldalának változásait! Válassza ki a kereslet rugalmasságát jellemző alábbi állítások 
közül az(oka)t, amelye(ke)t a fenti jelenségre igaznak tart! 
Húzza alá az adatokhoz illeszkedő igaz állítás(oka)t! 
 

A) A mozijegyárak nagyobb mértékben emelkedtek, mint amilyen mértékben  
a bevétel csökkent. 

B) A látogatások száma nagyobb mértékben csökkent, mint amilyen mértékben  
a mozijegyárak emelkedtek.  

C) A mozijegy iránti kereslet adatai azt igazolják, hogy itt nem érvényesül a kereslet 
törvénye.  

D) A mozijegy iránti kereslet árrugalmassági mérőszáma pozitív előjelű.  
E) Az ár növekedése rugalmas kereslet mellett bevétel növekedést eredményezett.  
F) A mozijegy iránti kereslet rugalmatlan.  

 
4.3. Nevezzen meg egy olyan, a mozijegy iránti keresletre is ható tényezőt, amely megmagya-
rázhatja azt, hogy miért járunk kevesebbet moziba!  
 
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
 

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 ered-
mények felírása; a számítás elméleti alapjait, az alkalmazott képleteket is rögzítse a feladat-
lapon!  
 
 
5. feladat  
Egy sportrajongó tinédzser két magazint kedvel, és anyagi helyzetétől függően rendszerint 
meg is vásárolja ezeket. Tegyük fel, hogy a divatmagazin (d), illetve az autósportról szóló (a) 
magazin hasznossági függvénye az alábbi módon írható fel:  

U(d, a) = d·6a 
Tegyük fel, hogy ebben a tanévben 4000 forintot tud a két újság vásárlására elkölteni.  
Ez a pénz 20 db divatmagazin megvásárlására elegendő, az autós magazin ára 400 forint.  
 
5.1. Számítsa ki, hogy mennyit vásárol a kétféle újságból a diák, ha az U = 300 hasznossági 

szintet eléri, és a pénzét optimálisan költi el! 
5.2. Tegyük fel, hogy az autósmagazin árát 1000 forintra emelik. Határozza meg, hogy 

mekkora hasznossághoz juthat úgy a fogyasztó, ha a divatmagazinokra elköltött 
pénzösszeg az áremelés után is változatlan marad!  

5.3. Jellemezze a két magazin viszonyát a kereszt-árrugalmasság alapján! 
5.4. A diák szülei elhatározzák, hogy jutalomként kompenzálják az újság áremelkedését. 

Számítsa ki, hogy mekkora támogatást kell nyújtaniuk, ha azt szeretnék, hogy fiuk  
a korábbi újságmennyiséget meg tudja vásárolni emelt áron is! 

5.5. Mennyit fog vásárolni a diák az áremelés után, ha a kompenzációval növelt 
jövedelméből 1000 forintot megtakarít, és csak a maradék pénzét költi újságokra? 
Határozza meg az új feltétel melletti optimális jószágkombinációt, és ebben az esetben 
elérhető hasznosság szintjét! 

 
14 pont  
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Az 5. feladat megoldásának folytatása 
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6. feladat 

 
Egy tökéletesen versenyző iparágban az iparági keresleti függvény: Q = 8800 – 200P.  
Az iparágban tevékenykedő vállalat költségfüggvénye: TC = 20 + 5q2 + 8q, míg  
a határköltség függvénye: MC = 10q + 8. (Q-val az iparági kibocsátást, q-val egy vállalat 
termelésének nagyságát jelöljük.) 
 
A szükséges számítások elvégzése után válaszoljon a következő kérdésekre! 
 
6.1. Legyen a termék jelenlegi ára: P = 38. Mennyit termel egy vállalat, ha a profitját 

maximalizálja? 
6.2. Mennyi a vállalat profitja? 
6.3. Hány vállalat van jelen az iparágban, ha az iparágban működő minden vállalat 

ugyanolyan költség függvények mellett tud termelni? 
6.4. Lesznek-e új belépők az iparágba? Akár igen, akár nem, indokolja válaszát! 
6.5. Mekkora ár jelentené a vállalat számára a fedezeti pont elérését?  
 

10 pont  
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A 6. feladat megoldásának folytatása 
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7. feladat 

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

• a fogyasztási függvény: C(Y) = 100 + 0,75Y 
• 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: i40Y5,0M D −=  
• a forgalomban lévő pénz mennyisége 1000=SM  
• az árszínvonal P = 2 

 
7.1. Számítsa ki az egyensúlyi jövedelmet és az egyensúlyi kamatlábat!  
7.2. Tegyük fel, hogy a gazdaságban a konjunkturális folyamatok hatására az árszínvonal 

10%-kal, míg a nominális pénzkínálat 23,2%-kal megnő. Jellemezze a pénzpiac 
helyzetét (a kamatláb változatlanságának feltételezése mellett), és számszerűen 
határozza meg a túlkereslet vagy túlkínálat mértékét! 

7.3. Számítsa ki az új egyensúlyi jövedelmet és az egyensúlyi kamatlábat!  
Értékelje a konjunkturális folyamat hatását az árupiaci kereslet elemeiben bekövetkező 
változások segítségével! 

 
12 pont  
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8. feladat 

 
Az alábbi ábra egy tetszőleges gazdaság munkapiacát ábrázolja. Elemezze az ábrát, és 
válaszoljon az alábbi kérdésekre!  
Válaszait a megadott utasítás szerint jelölje meg, és ügyeljen arra, hogy a jelölés 
egyértelműen azonosítható legyen! 
 

 
 
8.1. Jelölje meg a vízszintes tengelyen "K*" betűvel a gazdaságilag aktívak számát! 
8.2. Jelöljön ki "W" betűvel egy olyan reálbér nagyságot, amely mellett a munkapiacon 

kényszerű és önkéntes munkanélküliség is jelen van! 
8.3. Legyen "MN" az a szakasz a vízszintes tengelyen, amely az előbbi "W" állapotnak 

megfelelően megmutatja a kényszerű munkanélküliek számát! 
8.4. "B" egy olyan pontot jelöljön meg a függőleges tengelyen, amelynél csak önkéntes 

munkanélküliség létezik a gazdaságban! 
8.5. Tekintse meg az alábbi ábrát! Hasonlítsa össze a munkapiacot szemléltető ábrát  

az előző ábrával, és írja le, hogy milyen sajátosság jellemzi ezt a modellt az előző 
munkapiaci modellhez képest! 

 

 
 
8.6. Jellemezze a munkapiac helyzetét az újabb ábra (lásd a 8.5 pontban) alapján! Tegyük 

fel, hogy induló helyzetben a szaggatott vonallal kijelölt állapot érvényes a gazdaságra. 
Állapítsa meg, hogy milyen irányú és milyen mértékű nominálbér változásra lenne 
szükség ahhoz, hogy a munkapiac egyensúlya helyreálljon! Egészítse ki a rajzot a vál-
tozásnak megfelelően, és írjon rövid szöveges választ! 

 
 
 

12 pont  

W/P 

L 
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LD
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P 

W0 

W/P 
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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. Összehasonlítás 10  
3. Kiegészítés 6  
4. Elemző, értékelő feladat 6  

Számítást, ábrázolást 
igénylő feladatok 

5. feladat 14   

48   6. feladat 10   
7. feladat 12   
8. feladat 12   

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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