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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 zsebszámológép használható. 
 

Munkájához sok sikert kívánunk! 
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I. Választásos, egyszerű, rövid választ igénylő feladatok  
 
Feleletválasztás (6×2 = 12 pont) 
 
 
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 
megoldás 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. U-alakú költségfüggvények mellett a kiinduló helyzetből a termelés növekedésével az 

átlagköltség csökken. Ebből arra következtethetünk, hogy ugyanebben a tartományban 
a)  biztosan csökken az átlagos változó költség is. 
b) biztosan nő a határköltség. 
c) a határköltség és az átlagos változó költség azonos irányba változik. 
d) a határköltség függvény az átlagköltség függvény alatt halad.  
 

 
2. Tegyük föl, hogy egy kompetitív piacon a jelenlegi piaci ár mellett az ágazat rövid távú 

egyensúlyi helyzetében mindegyik vállalat gazdasági profitot realizál! A hosszú távú 
egyensúly változatlan keresleti görbe mellett úgy alakulhat ki, ha  

a) a termelők száma csökken. 
b) az ágazat termelése emelkedik és a piaci ár csökken. 
c) a fogyasztói többlet csökken. 
d) mindegyik esemény együttesen bekövetkezik. 
e) Egyik fenti válasz sem helyes. 

 
3. Pozitív externália esetén 

a) az egyénileg optimális termelés mellett a társadalmi határköltség meghaladja a 
magán határköltséget. 

b) valamely tevékenységnek olyan haszna van, amelyet a tevékenységet folytatók 
nem vesznek figyelembe döntéseik során. 

c) társadalmilag optimális termelés mellett a társadalmi határhaszon meghaladja a 
társadalmi határköltséget. 

d) adott termékmennyiség mellett a magán határhaszon meghaladja a társadalmi  
 határhasznot. 

e) Egyik fenti válasz sem helyes. 

Elért 
pontszám 
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4. Melyik hamis állítás az alábbi állítások közül?  

a) A bruttó kibocsátásnak nem része a bruttó hazai termék.  
b) A bruttó kibocsátás értéke növekedhet, ha a gazdaságban a közbülső termékek 

értéke növekszik.  
c) A bruttó kibocsátás a termelt javak összértékével egyezik meg. 
d) Minél nagyobb a gazdaságban a végtermékek összértéke, annál kisebb lesz a 

termelőfogyasztás értéke változatlan bruttó kibocsátás mellett.  
 
5. Tegyük fel, hogy az aggregált keresleti függvény változatlan árszínvonal mellett balra 

eltolódott! Ezt a változást előidézhette  
a) az autonóm fogyasztás növekedése vagy a kamatláb csökkenése. 
b) az autonóm fogyasztás csökkenése vagy a kamatláb növekedése. 
c) a fogyasztási határhajlandóság csökkenése vagy a kamatláb növekedése. 
d) a fogyasztási határhajlandóság növekedése vagy a kamatláb csökkenése. 

 
6. Tegyük fel, hogy egy nemzetgazdaság nemzetközi kapcsolataiban az egyoldalú átutalások 

egyenlege javult! Ennek az a következménye, hogy  
a) a külkereskedelmi mérleg egyenlege javult, mert a mérleg bevételi oldala is 

növekedett. 
b) a tőkemérleg egyenlege javul, mert a mérleg bevételi oldala növekedett. 
c) a folyó fizetési mérleg egyenlege változatlan marad, mert a pénzmozgás mögött 

nem áll reálgazdasági tranzakció. 
d) a folyó fizetési mérleg egyenlegét javítja a külföldről beérkező többlet valuta- 

bevétel.  
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II. Szöveges (kifejtendő) feladatok 
 

1. Igaz-hamis állítások (6×3 = 18 pont) 
 

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! A jelölésért önmagában nem jár pont, csak 
a szöveges indoklással ellátott válaszokat értékeljük. Minden helyes indoklás 2 pontot ér.  
 
1) A termelési lehetőségek határa görbe minden pontja hatékony jószágkombinációt jelenít 

meg.  
3 pont  

 
 
 
 
2) Minden vállalat úgy alakítja tevékenységét, hogy a számviteli profitja nulla legyen.  

3 pont  
 
 
 
 
3) Egy tökéletesen versenyző vállalat munkaerő-felhasználása akkor optimális, ha a 

rendelkezésre álló fix tőkeállomány mellett a termelés mennyisége maximális.  
3 pont  

 
 
 
 
4) A fogyasztási határhajlandóság értéke nem lehet kisebb, mint a fogyasztási hányad.  

3 pont  
 
 
 
 
5) Ha a foglalkoztatottak száma megegyezik az aktív népességgel, akkor a munkanélküliség 

csökkentése érdekében a nominálbért csökkenteni kell.  
3 pont  

 
 
 
 
6) A jegybanki tartalék a kereskedelmi bankok jegybankkal szemben fennálló tartozásait 

fejezi ki.  
3 pont  

 
 

Elért 
pontszám 

 



 

írásbeli vizsga 1021 6 / 16 2011. május 13. 

Közgazdasági alapismeretek  
(elméleti gazdaságtan) — emelt szint 

Azonosító 
jel: 

               

 
 
2. Összehasonlítás (2×5 = 10 pont) 

 
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 különbség az alábbi fogalmak között? 

5 pont  
tervgazdaság – piacgazdaság 

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

5 pont  
NDP – GNDI 

 

Elért 
pontszám 
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3. Kiegészítés (6×1 = 6 pont) 
 
Jellemezze a párosított tényezők egymással való kapcsolatát, és a megadott három lehetőség 
közül válassza ki a megfelelőt! Írja a tényezők változását jellemző betűjelet a táblázat üres 
mezőjébe!  
 
Az alábbi felsorolásnál párba állított tényezők kapcsolatban állnak egymással, ezért 
változásuk valamilyen törvényszerűség szerint alakul. Össze kell hasonlítani a párosított 
tényezők változását, és a megadott három lehetőség közül ki kell választani a megfelelőt.  
Egy zárt gazdaságban az aggregált keresletet az YD = C(Ydi) + I + G összefüggéssel 
határozzuk meg. Elemezze az alábbi tényezők változásának hatását az aggregált keresletre, és 
minősítse a tényezők közötti kapcsolatot az alábbi három lehetőség valamelyikével! 
 
 A = ha a) nő, akkor ennek hatására b) is nő  
 B = ha a) nő, akkor b) csökken  
 C = ha a) nő, akkor b) nem változik  
 
Írja be azt a betűjelet a tényezőkhöz tartozó üres mezőbe, amely a kiválasztott kategóriák közötti 
kapcsolatra jellemző!  
Példa:  

A a) autonóm fogyasztás  
b) C(Ydi)   

 
3.1.  

 a) fogyasztási határhajlandóság  
b) aggregált kereslet  

 
3.2. 

 a) autonóm beruházás   
b) aggregált kereslet  

 
3.3.  

 a) jövedelemtől függő adó   
b) aggregált kereslet  

 

3.4. 
 a) a háztartásoknak juttatott transzfer és ezzel 

megegyező mértékű adó    
b) rendelkezésre álló jövedelem  

 
3.5. 

 a) a kormányzati áruvásárlások és ezzel 
megegyező mértékű autonóm adók  
b) aggregált kereslet  

 
3.6.  

 a) a transzferek és ezzel megegyező mértékű 
adó  
b) aggregált kereslet  

 

Elért 
pontszám 
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4. Elemző, értékelő feladat (6×1 = 6 pont) 
 
Az alábbiakban három termék piaci kapcsolatait vizsgáljuk. Keresse meg az ábrák között azt, amelyik 
a kiválasztott esemény piaci hatását tükrözi, és ennek betűjelét írja be a táblázatba!  
 
Az alábbi elemzés csak három termékre, az ásványvízre, a Coca-Colára, és a rostos 
gyümölcslevekre korlátozódik. Az ábrákon mindig az ásványvíz piaci változásait jellemezzük. 
Feltételezésünk szerint az ásványvíz piaca azonnal érzékeli a helyettesítő termékek piaci változásait, 
például ha a vevők többet vásárolnak Coca-Colából, akkor csökkentik az ásványvízből a 
fogyasztásukat. A feladat megoldása során a megnevezett eseményen kívül minden más körülményt 
tekintsen változatlannak!  
 
Párosítsa össze az egyes eseményeket és az ábrákat! Írja be az esemény hatását helyesen tükröző ábra 
betűjelét a táblázat megfelelő oszlopába! A feladat megoldása során egy ábra több eseményhez is 
kapcsolódhat, de egy eseményhez egy és csak egy ábra rendelhető hozzá! 
 
Esemény 
sorszáma  példa 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 
A kiválasztott 
ábra betűjele  B       

 
ESEMÉNYEK  
Példa: Az ásványvíz-forgalmazók új nagyhatású reklámkampányt indítottak útjára. 
4.1. A rostos gyümölcsleveket jelentős árengedménnyel árusítják. 
4.2. Az ásványvizes palackokat olcsóbban tudják előállítani.  
4.3. A legújabb kutatások eredményei alapján a legolvasottabb magazinok a kólafogyasztás 

csökkentését javasolják. 
4.4. Az állam minden palackozott üdítőitalra egységes környezeti különadót vetett ki, amelyet 

a gyártóknak kell megfizetni. 
4.5. Növekedett az ásványvíz-forgalmazók száma.  
4.6. A marketingkutatások szerint a rostos üdítők fogyasztása egyre népszerűbb szokássá 

válik. 

Elért 
pontszám 
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A B 

 

   
C D 
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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 (14 pont) 
 
Ismerjük egy fogyasztó eperre (=X jószág) és málnára (=Y jószág) vonatkozó közömbösségi 
görbéinek néhány értékét, amelyet az alábbi táblázat első négy oszlopa tartalmaz. A táblázat 
többi adata az U3 közömbösségi görbe néhány kiemelt pontjára vonatkozik. Az egyik oszlop a 
görbén kiválasztott pontban a málna eperrel történő helyettesítési rátáját, a másik oszlop a 
jószágkosárért fizetendő pénzösszeget mutatja.  
 

U1 U2 U3 
eper 

(doboz) 
málna 
(pohár) 

eper 
(doboz) 

málna 
(pohár) 

helyettesítési 
ráta (∆y/∆x) 

pénzösszeg 
(forint)  

1 13 1 24 - 3240 
2 8 2 14 8 2460 
3 4,5 3 9 5 2040 
4 3,5 4 6 3 1860 
5 3 5 5 2 1800 
    1 1860 

 
A fogyasztó heti vásárlásainak lehetőségét az y = 12 – 1,5x  egyenlettel írhatjuk le, és tudjuk, 
hogy a málna ára poharanként 120 forint.  
5.1. Számítsa ki, hogy hány doboz epret képes a fogyasztó vásárolni maximálisan ebből a 

jövedelemből! 
5.2. Határozza meg, hogy mennyi a fogyasztó jövedelme és mennyibe kerül 1 doboz eper!  
5.3. Határozza meg grafikusan, hogy a táblázatban szereplő jószágkosarak közül melyik lesz 

a fogyasztó optimális választása! Jelölje A-val az optimális jószágkosarat, és adja meg a 
kosár összetételét!   

5.4. A fogyasztó jövedelme megváltozott, ezért most az új helyzetben az U3 közömbösségi 
görbén helyezkedik el az optimális jószágkombináció. Írja fel annak a költségvetési 
egyenesnek az egyenletét, amelyhez ez az optimális jószágkombináció tartozik! 
(Tudjuk, hogy a görbe megadott pontjai között van az optimális jószágkombináció.)  

5.5. Határozza meg az optimális jószágkosár összetételét, és ezt a kosarat jelölje B betűvel!  
A pontos számításhoz tudnia kell, hogy az U3 közömbösségi görbe (2 doboz eper; 24 
pohár málna) pontjából kiindulva a görbe mentén haladva a helyettesítési rátákat 
abszolút értékben és ∆x = 1 feltételezése mellett határoztuk meg. (Azt is tudjuk, hogy 
ezek a jószágkosarak csak egész számú jószágmennyiséget tartalmaznak mindkét 
jószágból.) 

5.6. Számítsa ki az eper jövedelemrugalmasságát, és értékelje az eredményt!   
 
 
 

Elért 
pontszám 
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6. feladat (10 pont) 
 
Egy iparág keresleti függvénye QD = 183 950 – 10P. Az iparágban tökéletes verseny van. Egy 
tetszőleges vállalatról tudjuk, hogy termelésének költségei a következő függvényekkel 
jellemezhetők: TC = 5q + 3q2 + 1200, MC = 6q + 5. Jelenlegi piaci ár 95.  
 
6.1. Számítsa ki, hogy mennyit termel ez a vállalat, ha a profitját maximalizálja az adott ár 

mellett!  
6.2. Jellemezze ennek a vállalatnak a helyzetét az iparágban az elért profit vagy veszteség 

nagysága alapján! 
6.3. Tegyük fel, hogy ebben az iparágban működő vállalatok költségviszonyai azonosak! 

Hány vállalatnak kell termelnie ahhoz, hogy a teljes piaci keresletet kielégítsék az 
induló ár mellett?  

6.4. Határozza meg, hogy változatlan költségviszonyok feltételezése mellett mekkora piaci 
ár biztosíthatná a hosszú távú egyensúlyi árat az iparágban, és hány azonos költséggel 
működő vállalat maradhatna a piacon ekkor!  
 

Elért 
pontszám 
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7. feladat (2×6 = 12 pont)  
 
 
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján Magyarország fizetési mérlegének főbb adatai 
2009-ben a következőképp alakultak:  
 

Magyarország fizetési mérlege (millió euró) 
 

Megnevezés 2009 

1. Áruk  4012 

1.1. Export  58 768 

1.2. Import   

2. Szolgáltatások egyenleg  1474 

3. Jövedelmek egyenleg   

4. Viszonzatlan folyó átutalások egyenlege 309 

I. A folyó fizetési mérleg egyenlege  153 

II. A tőkemérleg egyenlege  1261 

III. A pénzügyi mérleg egyenlege    

IV. A tévedések és kihagyások egyenlege −972 

V. A teljes fizetési mérleg egyenlege  5486 
(forrás: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qse005.html) 
 
7.1. Számítsa ki a fizetési mérleg tételei között fennálló összefüggés felhasználásával a 

hiányzó adatokat!  
 
A nemzetgazdaság teljesítményéről ismert néhány további adat:  
Kibocsátás 53 800 
Folyó termelő felhasználás 28 400 
Amortizáció    3 700 
 
 
7.2. Számítsa ki a GDP, az NNI és a GNDI mutatószámok értékét a fizetési mérleg adatainak 

felhasználásával ! 
 

Elért 
pontszám 
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8. feladat (12 pont) 
 
Egy gazdaságban az autonóm fogyasztási keresletet jellemző mérőszám 288, a megtakarítási 
határhajlandóság 0,25. A magánszektor beruházási függvénye ( ) 150 12I i i= - .  
(Az i számértéke a százalékláb nagyságával egyezik meg, tehát 1% mellett i = 1 lenne.)  
A kormányzati vásárlások értéke 165. A kormány kiadásait adókból próbálja finanszírozni, 
így 200 egységnyi autonóm adót vet ki, és ezen kívül minden jövedelem 20%-át a 
költségvetésbe adóként be kell fizetni. Ugyanakkor a háztartásokat 100 egységnyi transzfer 
kifizetésével támogatja az állam. A gazdaság technológiai adottságait az LY ⋅= 500  
termelési függvény jellemzi. A munkakínálat állandó, és megegyezik az aktív népességgel:  
LS = 3380. 
 
8.1. Írja fel a gazdaság fogyasztási függvényének egyenletét a rendelkezésre álló jövedelem 

függvényében!  
8.2. Számítsa ki, hogy mekkora az árupiaci kereslet egyensúlyi értéke a jelenlegi 4%-os piaci 

kamatláb mellett!  
8.3. Számítsa ki, mekkora munkamennyiséggel kell termelni ahhoz, hogy a jelentkező 

árupiaci keresletet kielégítsék! 
8.4. Számítsa ki a potenciális kibocsátás értékét! 
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írásbeli vizsga 1021 15 / 16 2011. május 13. 

Közgazdasági alapismeretek  
(elméleti gazdaságtan) — emelt szint 

Azonosító 
jel: 

               

Az előző feladat megoldásának folytatása  



 

írásbeli vizsga 1021 16 / 16 2011. május 13. 

Közgazdasági alapismeretek  
(elméleti gazdaságtan) — emelt szint 

Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 

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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