
Közgazdaságtan vizsgakérdések: 

1. A közgazdaságtan fogalma. 

2. A közgazdaságtan szintjeinek bemutatása. 

3. A közgazdaságtan módszertani alapfogalmainak definiálása. 

4. A közgazdaságtan fejlődési szakaszai. 

5. A modern kor jellemzése. 

6. A klasszikus kor jellemzése. 

7. Smith és Ricardo elméletének jellemzése. 

8. Marx és Mill elméletének jellemzése. 

9. A közgazdaságtan fő kérdéseinek bemutatása. 

10. A keresleti oldal jellemzése. 

11. A kínálati oldal jellemzése. 

12. A Marshall-kereszt bemutatása. 

13. A fogyasztói magatartás jellemzése. 

14. A fogyasztó optimális választásának meghatározása. 

15. A fogyasztó optimális választásának befolyásolási lehetősége. 

16. A termelési függvény jellemzése. 

17. A skálahozadék jelentése. 

18. Az isoquantot fogalma. 

19. A vállalatok termelését befolyásoló tényezők. 

20. A költség típusok megkülönböztetése. 

21. A rövid távú költségfüggvények jellemzése. 

22. A kompetitív vállalat pozitív gazdasági profitjának realizálási körülményei. 

23. A kompetitív vállalat veszteség minimalizálásának bemutatása. 

24. A fedezeti pont fogalma. 

25. Az üzembezárási pont meghatározása. 

26. A tökéletlen- és a tökéletes verseny körülményei közötti különbség. 

27. A monopólium profit maximalizálásának bemutatása. 

28. A monopólium veszteségek minimalizálásának jellemzése. 

29. Az árdiszkrimináció fogalma és típusai. 

30. A holtteher-veszteség okai. 

31. A duopóliumok jellemzői. 

32. A monopolisztikus verseny jellegzetességei. 

33. A termelési erőforrás fogalma. 

34. A termelési tényezők csoportosítása. 

35. A származékos kereslet fogalma. 

36. A profitmaximalizálás feltétele az inputfelhasználás oldaláról. 

37. A munkakínálat változása és okai. 

38. A tőke javak értékének befolyásolása időpreferencia figyelembevétele mellett. 

39. A piaci elégtelenségek fogalma. 

40. A piac egyéni és társadalmi megítélése. 

41. Az externália fogalma. 

42. A negatív externália kiváltó okai. 

43. A pozitív externália kiváltó okai. 

44. Az externáliák internalizálásának lehetőségei. 

45. A közjavakat jellemzői. 

46. A makroökonómia jellemzése. 

47. A gazdasági szektorokat típusai és jellemzése. 

48. A gazdasági szektorok közötti jövedelemáramlások bemutatása. 

49. A nominál- és a reálkibocsátás között különbség. 



50. Az SNA és legfőbb mutatóinak jellemzése. 

51. Az SNA legfőbb mutatói kiszámításának bemutatása. 

52. A rendelkezésre álló jövedelem fogalma. 

53. Az SNA tartalma. 

54. A halmozódás jelentése. 

55. A bruttó hazai termék tartalma. 

56. A bruttó nemzeti jövedelem fogalma. 

57. A GDP tartalma. 

58. Az árupiac definíciója. 

59. A fogyasztás neoklasszikus elmélet szerinti meghatározása. 

60. A fogyasztás keynesi elmélet szerinti meghatározása. 

61. A multiplikátor fogalma. 

62. Az IS-függvény levezetése. 

63. A pénzpiac fogalma. 

64. A pénzkereslet típusai. 

65. A pénzkínálatot befolyásoló tényezők. 

66. A kereskedelmi bankok kínálata. 

67. Az infláció fogalma és típusai.  

68. Az összkeresleti függvényt levezetése. 

69. A munkapiac fő jellegzetességei. 

70. A munkakereslet változása. 

71. A munkakínálat változása. 

72. A munkanélküliségi formák ismertetése. 

73. Az összkínálati függvény befolyásoló tényezői. 

74. Az állam beavatkozása a gazdasági folyamatokba. 

75. A költségvetési politikának a célja. 

76. A költségvetési politika eszközei. 

77. A monetáris politika célja. 

78. A monetáris politika hatása az összkeresletre. 

79. A rögzített nominálbéreknek hatása az összkeresletre. 

80. A stabilizációs politika befolyásoló tényezői a gazdaság tendenciáira. 

81. A munkanélküliség természetes rátája. 

82. A költségvetési és a monetáris politika kölcsönhatásai. 

83. Okun-törvénye. 

84. Konjuktúraciklus. 

85. A világgazdaságtan és főbb témaköreinek bemutatása. 

86. A világgazdaság és a meghatározó kulcsfogalmainak jellemzése. 

87. Az 1990-es évek világgazdasági folyamatainak jellemzése. 

88. A XXI. század világgazdasági folyamatainak jellemzése. 

89. Definiálja a következőket: 

– Nemzetgazdaság; 

– Nemzetgazdasági ágak és változásuk; 

– Agrárgazdaságtan; 

– Élelmiszer-gazdaság; 

– Agribusiness; 

– Többfunkciós mezőgazdaság. 

90. A mezőgazdaság jellemző közgazdasági mutatói. A mezőgazdaság, élelmiszer-

gazdaság nemzetgazdasági szerepének ismertetése, a jellemző mutatószámok 

változása. 

91. A mezőgazdaság átalakulásával kapcsolatos jogszabályok. 



92. Meghatározó tulajdonformák a mezőgazdaságban rendszerváltás előtt és napjainkban.  

93. Napjaink mezőgazdaságának főbb jellemzői. 

94. A mezőgazdasági termelés sajátosságai. 

95. A mezőgazdaság legfontosabb erőforrásai. 

96. A mezőgazdasági foglalkoztatás főbb jellemzői. 

97. A föld, mint legfontosabb erőforrás ökonómiai jellemzői. 

98. A jelenlegi kibocsátáshoz kötődő mutatók vizsgálata a többfunkciós mezőgazdaság 

összes termékében. 

99. A mezőgazdasági kibocsátás rendszerváltás utáni változása. 

100. Az agrár-külkereskedelmünk főbb jellemzői. 

 


