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1) Ismertesse a közgazdaságtan alapvető kategóriáit! Melyek a termelés logikai
elemei? Miért növeli a csere mindkét fél összhasznát?
2) Melyek a munkamegosztás formái? Elemezze a gazdaságot, mint a társadalom
alrendszerét! Fejtse ki az érdek és a tulajdon fogalmát! Ismertesse a háztartás
kategóriáját!
3) Melyek a racionális döntések? Hogyan érvényesülnek a törvényszerűségek a
gazdaságban? Mutassa be a vállalkozást!
4) Ismertesse az integrációs elveket!
5) Mutassa be a koordinációs rendszereket!
6) Melyek az állam funkciói? Milyen szabályozást végezhet? Mit ért reál-, illetve
monetáris folyamaton? Miben különbözik a termelés és az árutermelés?
7) Értelmezze a tényező, a ráfordítás és a hozadék fogalmát! Mutassa be a csökkenő
hozadék törvényét!
8) Értelmezze a költségek fogalmát! Melyek típusai, fajtái? Fejtse ki a tőkekategóriát!
9) Jellemezze a szolgáltató vállalatokat! Elemezze az ár, árbevétel és a profit
fogalmát! Mennyiben különbözik a hatékonyság és jövedelmezőség?
10) Vezesse le a fogyasztó egyéni keresleti görbéjét! Mi hat még az áron kívül a
keresletre? Mit ért rezervációs áron?
11) Mit ért kínálaton? Mely tényezők befolyásolják alakulását? Bizonyítsa, miért
reálnagyság a kereslet és a kínálat? Tárgyuk szerint milyen piacok lehetnek?
12) Mutassa be a tökéletes piacot! Miért kényszeríti ki a hatékonyságot?
13) Ismertesse a tökéletlen versenyt!
14) Milyen piaci formákat ismerünk? Milyen mechanizmus érvényesül a világpiacon?
15) Mutassa be a szolgáltató és a kereskedelmi vállalatokat! Milyen időtávok
értelmezhetők?
16) Mutassa be a közgazdaságtudományt, valamint ágazati és funkcionális
tudományait! Hogyan hozhatók létre a modellek?
17) Melyek a közgazdaságtan alapfeltevései, módszerei? Mutassa be a
függvények szerepét!
18) Ismertesse a közgazdaságtan fő áramlatának összetevőit, a keynesizmussal
bezárólag!
19) Mutassa be a neoklasszikus szintézist, a monetarizmust és a kínálatoldali
közgazdaságtant!
20) Hogyan sorolhatók be a termékek készültségi fokuk alapján? Ismertesse a
termelés számbavételével kapcsolatos alapfogalmakat (bruttó-nettó; hazainemzeti)! Miért lép fel halmozódás? Mit ért hozzáadott értéken?

21) Hogyan mérhető a gazdaság teljesítménye? Miért szükséges a makro-kategóriák
pénzbeli kimutatása? Elemezze az SNA-rendszer kategóriáit (GDP, NDP, GNP,
NNP, GNI, PI, DI)!
22) Határozza meg a NEW fogalmát! Mutassa be az externáliákat! Milyen torzulás
léphet fel a pénzbeli számbavétel során, hogyan csökkenthető? Ismertesse a
NIPA-rendszer kategóriáival kapcsolatos problémákat!
23) Elemezze és ábrázolja a termelési lehetőségek határát! Miért változik időben?
24) Ismertesse az abszolút és komparatív előnyöket, valamint a rájuk épülő
külkereskedelmi elméleteket!
25) Mit ért közvetlen, illetve közvetett cserén? Értelmezze az árupénz kategóriáját,
melyek típusai? Ismertesse a pénz hagyományos funkcióit! Mutasson rá a pénz és
az áruk iránti kereslet összefüggésére (Bodin)!
26) Vázolja a központi bank szerepét! Mutassa be a modern pénz létrejöttének
folyamatát! Fejtse ki a mennyiségi pénzelméletet!
27) Hogyan határozható meg az egyensúlyi kamatláb (gondolatait ábrázolja is)?
28) Ismertesse az infláció fogalmát, okait, típusait, hatásait!
29) Mutassa be a Clark-modellt és a tökéletes munkapiacot! (Utóbbit és ábrázolja is!)
30) Értelmezze a munkanélküliség kategóriáját, elemezze típusait!
31) Ismertesse a konjunktúraciklus lényegét, ismertesse szakaszait!
32) Miként értelmezhető vegyes piacgazdaság? Milyen szigetszerű blokkok alkotják
nemzetgazdaságunkat?
33) Elemezze a gazdaságpolitika alapvető összefüggéseit! Melyek részterületei?

