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Fontos tudnivalók 

 
 

Kedves Érettségiző! 
 
 
A feladatlap négy részből áll. 

 
I. Az első rész tesztfeladatokat tartalmaz. Ezeknél a feladatoknál jelölje meg az egyetlen, Ön 
szerint helyes választ! Nem egyértelmű, vagy egynél több jelölés esetén nem jár pont. 
 
II. A második rész igaz-hamis állításokból áll. Itt a válaszok elé írt I (igaz), illetve H (hamis) 
betűvel jelezze döntését! Figyelem! Válaszait indokolnia is kell! (Helyes válasz megfelelő 
indoklással: 1 + 1 pont; helyes válasz nem megfelelő indoklással vagy indoklás nélkül: 1 + 0 
pont; hibás válasz: 0 + 0 pont.) 
 
III. A harmadik részben rövid szöveges válaszokat igénylő feladatokat talál. Válaszait 
maximum három-négy sorban fejtse ki! 
 
IV. A negyedik részben számítási, geometriai feladatokat kell megoldania. Ábrák 
készítésekor javasoljuk, hogy a kidolgozásnál használjon ceruzát, de a végső megoldást tollal 
kell rögzítenie. Használjon vonalzót a pontos ábrázolás érdekében! A számítási feladatoknál 
nem elegendő az eredmények felírása; számításait, az alkalmazott képleteket is rögzítse a 
feladatlapon! (Természetesen nem kérjük az összes próbaszámítást, az esetleges többszöri 
próbálkozás eredményeit, csak a letisztázott, végső válasznak szánt megoldási menetet kérjük 
leírni.) 
 
Mindegyik rész tartalmazhat mikroökonómiai, makroökonómiai és a nemzetközi gazdaságtan 
tárgykörébe tartozó feladatokat. 
 
Figyelmesen kövesse a feladatok utasításait! Minden feltett kérdésre igyekezzen választ adni! 
Az egyes feladattípusoknál szerezhetõ pontszámok a feladatoknál vannak feltüntetve. 
Részpontok kaphatók. 
 
A feladatok tökéletes megoldása esetén szerezhető maximális pontszám: 90. 
 
A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas 
számológép és vonalzó használata engedélyezett. 
 
Ha nem elegendő a hely a megoldáshoz, a teremfelügyelőtől kapott hivatalos lap használható, 
de ezt jelezni kell a feladatlapon az adott példánál! 
 

Munkájához sok sikert kívánunk! 
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I. TESZTFELADATOK: Jelölje meg az egyetlen, Ön szerint helyes választ! Nem 
egyértelmű, vagy egynél több jelölés esetén nem jár pont.    (9×2=18 pont) 
 
 
1. Tegyük föl, hogy a cement piacán tökéletes verseny érvényesül, és nincsen 
külkereskedelem. Ha az országban a korábbihoz képest több új lakást építenek, akkor rövid 
távon 

A) a cement ára és mennyisége nő. 
B) a cement ára nő, de mennyisége visszaesik. 
C) a cement ára csökken, de mennyisége nő. 
D) a cement ára és mennyisége is visszaesik. 

 
 
2. Ha a rizs kereslete árrugalmatlan, s behozatala nem engedélyezett, akkor rossz termés (a 
kínálat csökkenése) esetén 

A) a termelők összes bevétele visszaesik. 
B) a termelők összes bevétele nem változik. 
C) a termelők összes bevétele nő. 
D) mindegyik fenti eset előfordulhat a körülményektől függően. 

 
 
3. Egy gazdaság munkapiacán a jelenleg érvényesülő rögzített nominálbérek és adott 
árszínvonal mellett önkéntes és kényszerű munkanélküliség egyaránt létezik. Ebben az 
esetben, ha az árszínvonal emelkedik, akkor az 

A) növeli a kényszerű és az önkéntes munkanélküliek számát is. 
B) csökkenti a kényszerű és az önkéntes munkanélküliek számát is. 
C) növeli a kényszerű és csökkenti az önkéntes munkanélküliek számát. 
D) csökkenti a kényszerű és növeli az önkéntes munkanélküliek számát.  

 
 
4. Egy csavargyárban adott tőkeállománynál a jelenlegi termelési szint (havi 100 000 kg) 
mellett a határköltség értéke 400 Ft, míg az átlagköltség értéke 600 Ft. Ha a gyár 
megduplázná a havi termelést, akkor a határköltség éppen egyenlő lenne az átlagköltséggel. 
Eszerint a termelés kismértékű növelése esetén 

A) az átlagköltség biztosan nőne. 
B) az átlagköltség biztosan csökkenne. 
C) az átlagköltség nem változna. 
D) mindhárom fenti eset előfordulhat.  

 
 
5. Egy országban kertitörpét egyetlen vállalat termel, s ez cég profitmaximalizáló 
monopóliumnak tekinthető. A kertitörpe alapanyaga kiváló minőségű műanyag. Tegyük föl, 
hogy a műanyag ára jelentősen esik, s így a vállalat határköltsége minden egyes termelési 
szint mellett a felére csökken. Ennek hatására a vállalat csökkenti a kertitörpe árát, 

A) de továbbra is ugyanannyit termel, így összes bevétele csökken. 
B) de növeli termelését, így összes bevétele nem változik. 
C) de növeli termelését, így nem tudjuk megállapítani, hogy összes bevétele hogyan 

változik. 
D) de növeli termelését, összes bevétele viszont biztosan nő. 
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6. Egy háromszereplős gazdaságban a kormány növeli a kormányzati vásárlásokat. Mivel a 
meglévő költségvetési deficitet nem növelheti tovább, ezért ugyanekkora összeggel 
megnöveli az adókat is. Lévén, hogy a gazdaság a potenciális kibocsátás szintjén termel, a 
reálkibocsátás nem változik. A költségvetési politika fenti módosulásának hatására  

A) a fogyasztás és a beruházás is növekszik. 
B) a fogyasztás nő, de a beruházás csökken. 
C) a fogyasztás csökken, de a beruházás nő. 
D) a fogyasztás és a beruházás is visszaesik. 

 
 
7. Tegyük fel, hogy egy háromszereplős gazdaságban a jegybank úgy dönt, hogy fő 
szabályként a kamatláb szinten tartását tűzi ki célul. Ez azt jelenti, hogy minden esetben úgy 
módosítja a pénz mennyiségét, hogy az egyensúlyi kamatláb ne változzék. Mit kell tennie 
abban az esetben, ha a profitvárakozások megrendülésének hatására csökken az árupiacon a 
beruházási kereslet? 

A) Növelnie kell a pénzmennyiséget. 
B) Csökkentenie kell a pénzmennyiséget. 
C) Nem kell megváltoztatni a pénzmennyiséget, mert az eredeti kamatláb úgyis 

helyreáll. 
D) Meg kell változtatnia a kamatlábra vonatkozó célját. 

 
 
8. Strukturális munkanélküliségnek nevezzük 

A) az elégtelen összkereslet következtében kialakult munkanélküliséget. 
B) a technikai haladás hatására kialakult állástalanságot. 
C) azt, ha az emberek adott reálbér mellett nem hajlandók állást vállalni. 
D) azt, ha a munkakereslet és -kínálat eltérő szerkezete okozza a munkanélküliséget. 

 
 
9. Ha egy háromszereplős gazdaságban az árszínvonal kínálati okok következtében 
emelkedik, akkor változatlan nominális pénzmennyiség mellett 

A) a fogyasztás és a beruházás is visszaesik. 
B) a fogyasztás és a beruházás is növekszik. 
C) a fogyasztás nő, de a beruházás csökken. 
D) a fogyasztás csökken, de a beruházás nő. 
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II. IGAZ-HAMIS ÁLLÍTÁSOK, INDOKLÁSSAL: Az állítások elé írt I (igaz), illetve H 
(hamis) betűvel jelezze döntését! Figyelem! Válaszait indokolnia is kell! Helyes válasz 
megfelelő  indoklással: 1+1 pont; helyes válasz nem megfelelő indoklással vagy indoklás 
nélkül: 1+0 pont; hibás válasz 0+0 pont.)     (9×2=18 pont) 

 
 
 

1. Ha egy tökéletesen versenyző vállalat pillanatnyi, profitmaximalizáló termelési 
szintje mellett a termék ára és az átlagköltség különbsége a lehető legnagyobb, akkor 
profit növelése érdekében biztosan növelni kell a termelést. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Tegyük föl, hogy egy kompetitív piacon a jelenlegi piaci ár mellett egy 

profitmaximalizáló vállalat termel. Ha a piaci ár megduplázódik, akkor emiatt a 
vállalat árbevétele is megduplázódik. 

 
 
 
 
 
 
 
3. Az összes ráfordítást munkaórában kifejezve tegyük föl, hogy „A” országban egy 

zakó legyártása 3 munkaóra/darab, egy televíziókészülék elkészítése 100 
munkaóra/darab ráfordítást igényel, míg „B” országban a zakókészítés munkaigénye 
1 munkaóra/darab, a TV-gyártás munkaigénye pedig 50 munkaóra/darab. A fentiek 
alapján „A” országnak komparatív előnye van a televízió gyártásában. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Egy kétszereplős gazdaságban a pillanatnyilag fennálló (nem feltétlenül egyensúlyi) 

jövedelemszint mellett a megtakarítások értéke S = 300 egységnyi, míg a beruházások 
értéke I = 400 egységnyi. Ennek alapján azt állíthatjuk, hogy a gazdaság árupiacán 
túlkereslet uralkodik. 
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5. Egy háromszereplős gazdaságban megfigyelték, hogy valamely gazdaságpolitikai 

beavatkozás hatására rövid távon csökkent a gazdaság jövedelme. A jövedelem 
csökkenését a beruházások visszaesése és a fogyasztás csökkenése kísérte. Ekkor a 
változás oka lehetett, hogy csökkentek a kormányzati vásárlások. 

 
 
 
 
 
 
6. Egy kétszereplős gazdaságban a beruházási kereslet értéke ceteris paribus ΔI = 100 

egységgel nőtt, s ennek hatására az egyensúlyi jövedelem is emelkedett. Ennek 
alapján azt állíthatjuk, hogy a jövedelem növekedése nagyobb volt 100 egységnél 
(ΔY > 100). 

 
 
 
 
 
 
7. Ha rögzített nominális bérek és a jelenlegi egyensúlyi árszínvonal mellett a 

munkapiacon túlkínálat van, akkor az összkereslet emelkedése növeli a 
foglalkoztatást. 

 
 
 
 
 
 
8. Tegyük föl, hogy a központi bank rögzített árfolyamot akar fenntartani, de a külföldi 

valuta kínálatának növekedése és keresletének visszaesése miatt a szabadpiacon 
változna az árfolyam. Ekkor a központi banknak a fix árfolyam fenntartása érdekében 
külföldi valutát kell vásárolnia. 

 
 
 
 
 
 
9. Egy lebegő árfolyam mellett működő nyitott gazdaságban a valutaárfolyam 

egyensúlyi értékét ugyanabban az irányban módosítja a hazai pénzmennyiség 
növekedése és a kormányzati vásárlások növekedése. 
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III. RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK: Válaszát maximum három-négy 
sorban fejtse ki!        (4×3=12 pont) 

 
 
 

1. Tegyük föl, hogy a hajcsatok piacán tökéletesen verseny van, s a jelenlegi rövid távú 
egyensúlyi helyzetben a hajcsattermelő vállalatok gazdasági profitot realizálnak. 
Hogyan alakul várhatóan a hosszú távú egyensúlyba való átmenet során a hajcsatot 
előállító vállalatok száma és a hajcsatok piaci ára? 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. A kompetitív piacon tevékenykedő Gyógynövény Bt. segédmunkásokat alkalmaz 

gyógynövény gyűjtésére. Egy munkás napi bére 5000 Ft. A Bt. jelenleg 20 munkást 
alkalmaz, s ilyen létszámnál a munka határterméke 30 kg; valamint tudjuk, hogy egy 
kg gyógynövény piaci ára 200 Ft. A fentiek alapján állapítsa meg, hogy az optimális 
létszámot alkalmazza-e a Bt., vagy érdemes lenne növelni, esetleg csökkenteni a 
munkások számát! Indokolja válaszát! 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Milyen módon tudja bővíteni a központi bank a forgalomban levő pénzmennyiséget? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Határozza meg az M1 és az M2 pénzkategóriákba tartozó tételeket! 
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IV. SZÁMÍTÁSI ÉS GEOMETRIAI FELADATOK:    (42 pont) 
 
1. Az alábbi ábrán egy fogyasztó optimális választása látható két különböző költségvetési 

egyenes mellett. Az 1. időszakban a folytonos vonalú költségvetési egyenesen levő A 
pont, míg a 2. időszakban a szaggatott vonalú költségvetési egyenesen elhelyezkedő B 
pont mutatja az optimális választást. Feltesszük, hogy a fogyasztó preferenciáit kifejező 
közömbösségi térkép nem változott.  

0

Y

X

1

1

A

B

 
 

a) Tudjuk, hogy az 1. időszakban a fogyasztó X és Y termékre költött jövedelme I = 
12 000 Ft volt. Adja meg az ábra alapján a két termék 1. időszaki árát!  

 
b) A 2. időszakra a fogyasztó jövedelme és a két termék ára is megváltozott. Tudjuk, 

hogy az Y termék 2. időszaki ára PY’ = 2500 Ft lett. Adja meg az ábra alapján az X 
termék 2. időszaki árát és a fogyasztó 2. időszaki jövedelmét!  

 
c) Az ábra alapján határozza meg, hogy a fogyasztó számára a két termék kiegészíti, 

vagy helyettesíti egymást! Indokolja válaszát!  
 

(2+2+2=6 pont) 
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1. feladat megoldásának folytatása: 
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2. A Déli Ízek Rt. monopoljogot szerez egy kis országban a narancs forgalmazására. Az 

ország éghajlata nem teszi lehetővé a narancs belföldi termesztését, így a teljes 
mennyiséget importálni kell.  
A vállalat a világpiacon 300 € egységáron vásárol egy tonna narancsot, erre még 
rárakódik 100 € belföldi szállítási és forgalmazási költség, s így a narancseladás 
határköltsége mennyiségtől függetlenül MC = 400 € lesz.  
A fentieken kívül a vállalatnak csak fix költsége van, mégpedig FC = 1 000 000 €. 
Tudjuk még, hogy a narancs belföldi keresleti görbéje P = 2000 − 0,5Q egyenletű, ahol 
P egy tonna narancs euróban kifejezett ára, és Q a narancs mennyisége tonnában mérve. 
A keresleti görbéhez tartozó határbevételi görbe egyenlete MR = 2000 – Q. 
 
a) Mennyi narancsot forgalmaz a vállalat, s mekkora lesz a narancs belföldi ára?  
 
b) Mekkora a vállalat profitja?  
 
c) Ha a narancspiacon tökéletes verseny lenne, akkor mekkora lenne a narancs ára, s 

forgalmazott mennyisége?  
 
d) Mekkora a monopólium miatt fellépő holtteher-veszteség?  
 

(4+2+4+2=12 pont) 
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2. feladat megoldásának folytatása: 
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3. Az alábbi ábra bal oldalán egy háromszereplős gazdaság árupiaci egyensúlyi helyzetét 

láthatjuk, míg a jobb oldal a pénzpiaci egyensúlyt mutatja. A kínálati oldalról tudjuk, 
hogy a gazdaságban a nominális bérek rögzítettek.  

P

Y0

Y1
D Y1

S
i

M/P0 M1/P1

M1
D

 
Tegyük föl, hogy az ábrázolt egyensúlyi helyzetből kiindulva a fogyasztók a gazdasági 
körülmények nehezedésétől tartva növelik megtakarításaikat. 
 

a) Mutassa meg az ábra bal oldalán, hogy hogyan módosul a gazdaság árupiaci 
egyensúlyi helyzete, az egyensúlyi árszínvonal és a jövedelem a fogyasztói 
magatartás megváltozása miatt! Indokolja a görbék elmozdulását!  

 
b) Mutassa meg az ábra jobb oldalán, hogyan változik a pénzpiac egyensúlyi helyzete! 

Szövegesen is indokolja meg válaszát! 
 

c) Írja be az alábbi táblázatba, hogy miképpen módosul a felsorolt változók egyensúlyi 
értéke a bekövetkező változások során!  

 
Változó Nő/csökken/nem változik/meghatározhatatlan 

Beruházás   

Reálbér   

Foglalkoztatás   
 
 

(4+5+3=12 pont) 
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3. feladat megoldásának folytatása: 
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4. Egy nyitott gazdaságról ismertek az alábbi adatok:  
 

 autonóm fogyasztás:   C0 = 500, 
 fogyasztási határhajlandóság:  c = 0,8, 
 a beruházások értéke:   I = 2000, 
 a kormányzati vásárlások értéke:  G = 1000, 
 az adók értéke:    T = 1000, 
 (egyéb adó és transzfer nincsen) 
 az export értéke:    X = 3500, 
 autonóm import:    IM0 = 1000, 
 import határhajlandóság:   m = 0,3. 
 (az exportra és importra jellemző adatokat adott belföldi és külföldi árszínvonal, 

illetve rögzített nominális árfolyam mellett kaptuk) 
 

a) Határozza meg az egyensúlyi jövedelem értékét és a külkereskedelmi mérleg 
egyenlegét!  

 
b) Írja be az alábbi táblázatba, hogy a megadott változások milyen irányban 

módosítanák az egyensúlyi jövedelem értékét és a külkereskedelmi mérleg 
egyenlegét!  

 
 

Változás Egyensúlyi jövedelem Külker. mérleg egyenlege 

 nő/csökken/nem változik 

Autonóm fogyasztás 
emelkedése   

Fogyasztási határhajlandóság 
csökkenése   

Beruházások visszaesése   

Kormányzati vásárlások 
növekedése   

Adóemelés   

Export bővülése   

Autonóm import növekedése   

Import határhajlandóság 
emelkedése   

 
(4+8=12 pont) 
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4. feladat megoldásának folytatása: 
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 Feleletválasztás 18   
 Igaz-hamis állítások 18   
 Rövid válaszos feladatok 12   
 Számítás, ábrázolás 42   
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 90   
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