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Útmutató 

A teszt kitöltésére 45 perc áll rendelkezésedre.  

A teszt négy részből áll. Az első rész minden egyes kérdésére egyetlen helyes válasz van. Minden helyes válasz 5 
pontot ér. Rossz válaszért nem jár pontlevonás. 

A Közgazdasági Olimpia jelen tesztjét az INEV állította össze a Prágai Közgazdaságtudományi Egyetem 
Közgazdasági Tanszékének szakértői felügyelete alatt. 
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1. feladat (25 pont) 
1) „Csapos, ne adj nekem több sört, még egy már nem esne jól.” Egy közgazdász 

értelmezése szerint ez a sörözőben elhangzó kijelentés azt szemlélteti, hogy a 

vendég: 

a) elérte a sör teljes negatív hasznát. 

b) elérte a sör negatív határhasznát. 

c) elérte a sörből származó negatív fogyasztói többletet. 

d) negatív extern hatást ért el. 

e) pozitív extern hatást ért el. 

 

2) A kormányzat elhatározza, hogy a tervezettnél 100 kilométerrel hosszabb 

autópályát épít, de nem emel adót, helyette a költségeket adósságból 

finanszírozza. Milyen közvetlen hatással jár ez? 

a) Az állam saját kötvényt vásárol, ennek hatására csökken a kamatláb, ez pedig a 

magántőke-befektetések visszaeséséhez vezet a magánszektorban. 

b) Az állam saját kötvényt vásárol, ennek hatására csökken a kamatláb, ez pedig a 

magántőke-befektetések növekedéséhez vezet a magánszektorban. 

c) Az állam saját kötvényt vásárol, ennek hatására emelkedik a kamatláb, ez pedig a 

magántőke-befektetések visszaeséséhez vezet a magánszektorban. 

d) Az állam saját kötvényt értékesít, ennek hatására emelkedik a kamatláb, ez pedig a 

magántőke-befektetések visszaeséséhez vezet a magánszektorban. 

e) Az állam saját kötvényt értékesít, ennek hatására emelkedik a kamatláb, ez pedig a 

magántőke-befektetések növekedéséhez vezet a magánszektorban. 

 

3) Az alábbi lehetőségek közül melyiknek legkisebb a kamata éves szinten? 

a) A bank hitelez 400.000 forintot, te pedig 5 éven keresztül évi 200.000 forintot fizetsz 

vissza. Az 5. év végére a teljes hitelt kifizeted. 

b) A bank hitelez 400.000 forintot, te pedig 5 éven keresztül havi 15.000 forintot fizetsz 

vissza. Az 5. év végére a teljes hitelt kifizeted. 

c) A bank 400.000 forint hitelt ad éves 30%-os kamatra. 

d) A bank 400.000 forint hitelt ad havi 1%-os kamatra. 

e) A bank 400.000 forint hitelt ad napi 1%-os kamatra. 
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4) A monopólium gyakori jellemzője, hogy: 

a) a kibocsátás növekedésével a teljes költség csökken. 

b) a kibocsátás növekedésével a fix költségek csökkennek. 

c) a kibocsátás növekedésével az átlagköltségek csökkennek. 

d) a kibocsátás növekedésével a változó költségek csökkennek. 

e) a kibocsátás növekedésével a bérköltségek csökkennek. 

 

5) A modern közgazdaságtan milyen megközelítést alkalmaz az összetett 

gazdasági jelenségek megértésében? 

a) Módszertani kollektivizmust: a közgazdaságtan a társadalom egészét vizsgálja, és az 

általános megismerése alapján próbál következtetni az egyes alkotóelemekre. 

b) Módszertani individualizmust: a közgazdaságtan gazdasági szereplőket vizsgál, és 

ebből vezeti le a nagyobb egységekre érvényes elveket. 

c) Asztrológiát: a csillagok állása alapján megfogalmazott jóslatok a jövőről. 

d) Közvélemény-kutatási adatok statisztikai elemzését. 

e) Neurofizikát: kísérlet az emberi viselkedés megértésére az egyes szereplők 

agyműködésének mérése alapján. 
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2. feladat (25 pont) 
Egy közepes méretű város önkormányzata úgy dönt, hogy ezentúl szabályozza a város 

lakásainak bérleti díját. Ezidáig egy átlagos lakás egyensúlyi piaci bérleti díja 70.000 Ft 

volt. A szabályozás bevezetése után a bérleti díj összege nem haladhatja meg az 50.000 

Ft-ot. 

Illusztráld a keresleti és kínálati görbék rendszerének segítségével a bérleti díjak 

szabályozásának hatását! Ügyelj a tengelyek és a görbék elnevezésére! Saját szavaiddal 

magyarázd is el, mi történt, milyen hatása volt a szabályozásnak! 
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3. feladat (25 pont) 
Egy kis faluban két kocsma működik. A kocsmák tulajdonosai egy nap megegyeznek, 

hogy ezentúl egy korsó sörért 500 Ft-ot kérnek. Ez mindegyikük számára éves 

3.000.000 Ft profitot eredményez. Ha bármelyikük megszegi az egyezményt és úgy 

dönt, hogy lecsökkeni a korsó sör árát 450 Ft-ra, a saját éves profitja 3.300.000 Ft-ra 

emelkedik, hiszen a másik kocsmától el tud szívni néhány vendéget. Ennek eredménye, 

hogy a másik kocsma éves profitja 2.600.000 Ft-ra csökken. Ha mindketten megszegik 

az egyezményt, és mindketten lecsökkentik a sör korsónkénti árát 450 Ft-ra, 

mindegyikük éves profitja 2.700.000 Ft-ra csökken. 

Határozd meg a játék egyensúlyát! Melyik tulajdonos szegi meg az egyezményt? Csak 

egy tulajdonos rúgja fel a megállapodást, esetleg mindkettő vagy egyik sem? Hogy 

hívják a közgazdászok az ilyen egyensúlyt? Hogy hívják az ilyen típusú játékot? 
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4. feladat (25 pont) 
Horváth úr idén 2.000.000 Ft hitelt vett fel 2 éves futamidő, 20%-os kamat és évi 

egyszeri, annuitásos törlesztés mellett (az annuitásos törlesztés azt jelenti, hogy a 

törlesztés összege mind a két évben ugyanakkora). Mekkora összeget kell a következő 

két év mindegyikében fizetnie Horvát úrnak ahhoz, hogy a visszafizetett összeg fedezze 

a tőkét és a kamatot is?  

 


