
 

 

Közgazdaságtan II A csoport 

Röpdolgozat 1 NÉV: 

 Neptun kód: 

Rendelkezésre álló idő: 20 perc. Kizárólag az alábbi válaszlapra átvezetett eredményeket 

értékeljük: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I H I I H I 0,75 10 

 

Igaz-hamis (Helyes válasz +1 pont, helytelen válasz -1 pont. Nincs válasz: 0 pont.) 

1) Általános egyensúlyi áraknál nemcsak nem tudnak már további cseréket végrehajtani a 

szereplők, hanem ráadásul mindenki maximális hasznosságot is ér el a kezdeti állapothoz 

képest. 

2) Pareto-hatékony állapotban már nem lehet további cseréket végrehajtani, mert már 

mindenki maximális hasznosságot ér el a kiinduló állapothoz képest. 

3) Általános egyensúlyba csak akkor jutunk el, ha mindenki ismeri a teljes gazdaság 

állapotát 

4) Közgazdaságtan a gazdaságok működését vizsgálja 

5) A billiárdjátékos nem számol trigonometrikus függvényeket, amikor lő, de attól még jó 

előrejelző modellt kaphatunk a lövésekre egy olyan modellel, ami ezen a feltételezésen 

alapszik. E példa mutatja, hogy a közgazdaságtanban nem a modell feltételezéseit 

teszteljük, hanem az eredményét, ellentétben a fizikával. 

6) A közgazdaságtan alapkérdései a gazdasági növekedés és a gazdasági elosztás kérdése. 

 

Feladatok (2 pont/helyes vállasz, részpont nincs) 

7) Határozza meg az általános egyensúlyi árat az x jószágban kifejezve az alábbi adatokkal 

jellemezhető kétszereplős tiszta cseregazdaságban: hasznosságfüggvények azonosan 

U(x,y)=xy alakúak, a kezdőkészletek rendre (20;40) és (40;40). 

8) Mekkora a tartalékok nagysága abban a kétszintű bankrendszerben, ahol 10Ft készpénz 

van, a készpénztartási hányad 5% és a bankok refinanszírozási hitelének és a nem banki 

szereplők hiteleinek aránya 1:10? 

 

  



 

 

Közgazdaságtan II  B csoport 

Röpdolgozat 1 NÉV: 

 Neptun kód: 

Rendelkezésre álló idő: 20 perc. Kizárólag az alábbi válaszlapra átvezetett eredményeket 

értékeljük: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I I I H H I 24,5 10 

 

Igaz-hamis (Helyes válasz +1 pont, helytelen válasz -1 pont. Nincs válasz: 0 pont.) 

1) Elméleti szempontból az ortodox elméletek azért ortodoxok, mert két két kiinduló 

feltételezésük van, miszerint a gazdasági logika oikonómia és az egyéni és társadalmi 

gazdagság jószágok összessége. 

2) A számviteli megközelítés speciális esetként tartalmazza az értékelméleteket. 

3) Értékelméleteket azért nevezik így, mert a fő probléma a javak értékelése. 

4) Számviteli megközelítéseknél nem merül fel az értékelés problémája. 

5) A hitelnél valós vagy pénzügyi eszközzel is lehet fizetni. 

6) Monetáris bázis a központi bank által teremtett pénz. 

 

Feladatok (2 pont/helyes vállasz, részpont nincs) 

7) Egy kétszereplős tiszta cseregazdaságban mind A mind B szereplő hasznosság-függvénye 

U(x,y)=xy alakú, kezdőkészleteik rendre (20;40) és (40;40). Határozza meg A szereplő 

fogyasztását x jószágból abban a Pareto-hatékony állapotokban, ahol hasznosságszintje 

nem nő (eredményt 1 tizedes jegyre adja meg)! 

8) Mennyi készpénzt tartanak a szereplők abban a gazdaságban, ahol a monetáris bázis 20, 

a pénzmultiplikátor nagysága 5 és a bankok refinanszírozási hitelének és a látra szóló 

betétek aránya 2:9? 

 

  



 

 

Közgazdaságtan II  C csoport 

Röpdolgozat 1 NÉV: 

 Neptun kód: 

Rendelkezésre álló idő: 20 perc. Kizárólag az alábbi válaszlapra átvezetett eredményeket 

értékeljük: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I I I I H I 4,4 90 

 

Igaz-hamis (Helyes válasz +1 pont, helytelen válasz -1 pont. Nincs válasz: 0 pont.) 

1) Az uralkodó nézet szerint a kapitalizmus legfontosabb jellemzője, hogy szabad gazdaság. 

2) Arisztotelész szerint a két alapvető gazdasági logika létezik, az oikonomia és a 

krematisztiké. 

3) Ha a tőke fogalmát úgy definiáljuk, hogy a kalapács belefér, akkor a kapitalizmus 

megkülönböztető jellemzője nem a tőke léte. 

4) A termelés és a közvetlen csere nem különböztethető meg az oikonomiában. 

5) A pénzt jószág. 

6) A pénzügyi eszközben nem ölthet testet a társadalmi gazdagság. 

 

Feladatok (2 pont/helyes vállasz, részpont nincs) 

7) Egy szereplő hasznosság-függvénye U(x,y)=xy alakú, kezdőkészlete (20;40). Ez a szereplő 

minden olyan ajánlatot elfogad, amikor helyzete nem romlik. Határozza meg, hogy 

minimum mennyi y jószágért hajlandó 2db x jószágot elcserélni (eredményt 1 tizedes 

jegyre adja meg)! 

8) A szereplő KBA kereskedelmi banknál vezetett számlájáról utal 100Ft-ot B szereplő KBB 

kereskedelmi banknál vezetett számlájára. Mennyivel változik KBA refinanszírozási 

hitelállománya, ha tudjuk, hogy 1000Ft-nyi tartalékainak csak 1%-a szabad tartalék és a 

kereskedelmi bankok a szabad tartalékok minimális szinten tartására törekszenek? 

 


