
 

 

Közgazdaságtan II A csoport 

Röpdolgozat 2 NÉV: 

 Neptun kód: 

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

értékeljük: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

H I I I I I 300 10% 

 

Igaz-hamis (Helyes válasz +1 pont, helytelen válasz -0,5pont. Nincs válasz: 0 pont.) 

1) A Chicago-terv szószólói szerint a pénz és hitelállomány szétválasztását elérhetjük, ha 100%-os 

kötelező tartalékrátát írunk elő a kereskedelmi bankok számára.  

2) A monetáris bázis Magyarországon 2017-ben nagyságrendileg 6 ezer milliárd forint volt. 

3) A stock típusú nemzeti számlákon a már megszerzett gazdagság formájának változását 

könyveljük. 
4) A személyi jövedelemadó aránya Magyarországon a GDP-hez viszonyítva 2010 óta csökkent. 

5) A megtakarítás flow változó. 

6) A t-edik időszaki amortizáció a t-edik időszakot megelőző beruházások azon költségként 

elszámolt része, amin a többletbevételt a krematisztikus szereplő a t-edik időszakban kívánja 

realizálni. 

 

Feladatok (2 pont/helyes vállasz, részpont nincs) 

7) Egy bankokra, vállalatokra és háztartásokra osztott gazdaságról az alábbiakat tudjuk (forintban). 

A bankok finanszírozási képessége 100, a vállalatok bruttó beruházása 450, bruttó profitja 750 és 

2000 bért fizettek a háztartásoknak. Mennyi kamatot fizettek a vállalatok a bankoknak, ha a 

szokásos módon a bankok költségeitől eltekintünk, csak a vállalatok vesznek fel hitel, csak a 

háztartásoknak vannak részvényeik, a háztartások megtakarítása nulla, a GDP pedig 3050? 

 
8) Tekintsünk egy két ágazatra bontott kis nyitott gazdaságot, amely az alábbi ráfordítási 

együtthatókkal jellemezhető: 

1. á𝑔𝑎𝑧𝑎𝑡 2. á𝑔𝑎𝑧𝑎𝑡
1. 𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑘 0,1 0,4
2. 𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑘 0,2 0,5

 

A termékek világpiaci árai rendre 200 és 400 euro. A hazai termelést védendő, a második 

termékre 20% importvámot vetnek ki. Mekkora (hány %) a második termék tényleges 

vámvédelme? 

  



 

 

Közgazdaságtan II  B csoport 

Röpdolgozat 2 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 I H 2000 20%. 

 

Igaz-hamis (Helyes válasz +1 pont, helytelen válasz -0,5 pont. Nincs válasz: 0 pont.) 

1) A Chicago iskola az 1970-es évektől a pénz lényegtelen voltát hirdeti. 

2) A GDP Magyarországon 2017-ben nagyságrendileg 37 ezer milliárd forint volt. 

3) Az utóbbi időben Magyarországon az államadósság emelkedik, az adósságszolgálat pedig 

csökken. 

4) A flow típusú nemzeti számlákon a gazdagság változását könyveljük. 

5) A GDP másként a bruttó hozzáadott érték piaci áron. 

6) A beruházás stock változó. 

 

Feladatok (2 pont/helyes vállasz, részpont nincs) 

7) Egy bankokra, vállalatokra és háztartásokra osztott gazdaságról az alábbiakat tudjuk (forintban). 

A bankok finanszírozási képessége 100, a vállalatok bruttó beruházása 450, bruttó profitja 750 és 

300 kamatot fizettek a bankoknak. Mennyi bért fizettek a vállalatok a háztartásoknak, ha a 

szokásos módon a bankok költségeitől eltekintünk, csak a vállalatok vesznek fel hitel, csak a 

háztartásoknak vannak részvényeik, a háztartások megtakarítása nulla, a GDP pedig 3050? 
8) Tekintsünk egy két ágazatra bontott kis nyitott gazdaságot, amely az alábbi ráfordítási 

együtthatókkal jellemezhető: 

1. á𝑔𝑎𝑧𝑎𝑡 2. á𝑔𝑎𝑧𝑎𝑡
1. 𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑘 0,1 0,4
2. 𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑘 0,2 0,5

 

A termékek világpiaci árai rendre 200 és 400 euro. Minimum mekkora vámot kell kivetni a 

második termékre, hogy a második termék tényleges vámvédelme minimum 10% legyen? 

 

  



 

 

Közgazdaságtan II  C csoport 

Röpdolgozat 2 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 I I 400 67,57 

 

Igaz-hamis (Helyes válasz +1 pont, helytelen válasz -0,5 pont. Nincs válasz: 0 pont.) 

1) A Chicago-terv a nagy gazdasági válságra olyan megoldási javaslattal élt, ami végső soron a 

pénzteremtés állami monopóliumának visszaszerzését jelnetette. 
2) A pénzmennyiség (M2) Magyarországon 2017-ben nagyságrendileg 22 ezer milliárd forint volt. 

3) Az államadósság szolgálat 2017-ben Magyarországon nagyságrendileg ezer milliárd forint volt. 
4) Az államkincstár (kormány) saját központi bank által folyósított hitele csak formálisan hitel. 

5) A GDP egy ország területén a rezidensek által megtermelt javak és szolgáltatások többletértéke 

forintban kifejezve. 
6) Minden költség kiadás, de nem minden kiadás költség.  

 

Feladatok (2 pont/helyes vállasz, részpont nincs) 

7) Egy bankokra, vállalatokra és háztartásokra osztott gazdaságról az alábbiakat tudjuk (forintban). 

A bankok finanszírozási képessége 100, a vállalatok bruttó beruházása 450, 2000 bért fizettek a 

háztartásoknak és 300 kamatot a bankoknak. Mennyi osztalékot fizettek a vállalatok a 

háztartásoknak, ha a szokásos módon a bankok költségeitől eltekintünk, csak a vállalatok vesznek 

fel hitel, csak a háztartásoknak vannak részvényeik, a háztartások megtakarítása nulla, a GDP 

pedig 3050? 

8) Tekintsünk egy két ágazatra bontott gazdaságot, amely az alábbi ráfordítási együtthatókkal 

jellemezhető: 

1. á𝑔𝑎𝑧𝑎𝑡 2. á𝑔𝑎𝑧𝑎𝑡
1. 𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑘 0,1 0,4
2. 𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑘 0,2 0,5

 

Ha a végső felhasználás az első ágazatban 500-ról 550-re nő, akkor mennyivel változik az első 

ágazat teljes termelése?  

 


