
Első forduló 

I. Tankönyvi témához kapcsolódó feladatok 

1. Az egyetemet frissen elvégzett, még a szüleivel élő Jutka, október havi bruttó 

keresete 280 000 forint. Ebből levontak 42 000 forint személyi jövedelemadó 

előleget, 10% nyugdíjjárulékot, 7% egészségbiztosítási járulékot és 4 200 forint 

munkaerőpiaci járulékot. 

A fenti adatok alapján számold ki, a következőket! 

a) A személyi jövedelemadó előleg  …………… százalék. (15) 

b) Az egészségbiztosítási járulék  …………… forint. (19 600) 

c) Jutka a bruttó keresetének   …………… százalékát kapta kézhez. (66,5) 

2. Az alábbi állítások közül válaszd ki az igazakat! 

a) A háztartás olyan személyek együttélése, akik közösen gazdálkodnak, jövedelmüket 

közösen használják föl. 

b) Az erőforrások szűkössége és a gazdálkodás egymással szoros összefüggésben van. 

c) A család azoknak a személyeknek a közössége, akik egy háztartásban élnek. 

d) A háztartás tagjai nem feltétlenül állnak egymással rokonságban. 

e) A háztartás a rendelkezésére álló erőforrásokkal gazdálkodhat, mint például a 

háztartási gépek, a ruháik vagy az alapvető élelmiszerek. 

f) A háztartások a szükségleteiket maximálisan ki tudják elégíteni. 

3. A Kovács családban az apa havi nettó keresete 190 000 forint, az anya havi nettó 

keresete 180 000 forint, a családi pótlék havi 26 600 forint, a velük élő 

nagymama havi nyugdíja 105 000 forint. A gyerekek zsebpénze havonta, 

egyenként 5 000 forint, összesen 10 000 forint. 

Mennyi pénzből gazdálkodik Kovácsék háztartása egy-egy hónapban? 

a) 511 600 forintból 

b) 501 600 forintból. 

c) 491 600 forintból. 

d) 475 000 forintból. 

e) 396 600 forintból. 

  



4. Válaszd ki a kakukktojást az alábbiak közül! 

CSED, GYED, GYÁP, ROP 

a) A CSED, mert ez egy, a repülésben használt rövidítés (Controll System EDit) a pálya 

műszeres megközelítéshez, míg a többi különböző háztartási jövedelmek rövidítése. 

b) A GYÁP, mert ez egy szervezet nevének a mozaikszava (Gyöngyösi Állatvédők 

Projektje), míg a többi különböző háztartási jövedelmek rövidítése. 

c) A ROP, mert ez egy uniós programot jelöl (Regionális Operatív Program), míg a többi 

különböző társadalmi juttatások rövidítése. 

5. A Kovács család kiadásai a következőképpen alakultak októberben: 

rezsi     34 000 forint 

étkezés  162 000 forint 

közlekedés    29 000 forint 

szórakozás    14 000 forint 

megtakarítás   31 000 forint 

egyéb kiadás   68 000 forint 

Melyik kördiagram mutatja a Kovács család kiadásának szerkezetét? 

a) bal szélső 

b) középső 

c) jobb szélső 

6. A háztartás felsorolt bevételeiből válaszd ki a társadalmi jövedelmeket! 

a) prémium 

b) családi pótlék 

c) bérleti díj 

d) táppénz 

e) gyermekgondozási díj 

f) kamat 

  



II. Általános gazdasági kérdések 

1. Mennyi vámot kell fizetni a Franciaországból behozott áruk után a vállalatoknak? 

a) 5 százalékot. 

b) Franciaország EU tagállam, tehát nem kell vámot fizetni a behozott áruk után. 

c) Az újonnan csatlakozott országoknak 15 év után jár a vámmentesség, tehát nekünk 

2019-től nem kell vámot fizetnünk. 

2. Mi az export? 

a) Áruk külföldről történő behozatala. 

b) Áruk külföldre történő kivitele. 

c) Áruk kamionnal történő szállítása. 

3. A felsoroltak közül melyik áru mértékegysége a hordó? 

a) szén 

b) kőolaj 

c) higany 

4. 2017-ben Magyarországon 

a) kevesebb embernek van munkája, mint 2016-ban, 

b) több embernek van munkája, mint 2016-ban, 

c) ugyanannyi embernek van munkája, mint 2016-ban. 

5. Ha jön egy májusi fagy, akkor nyáron a kajszibarack ára a piacon 

a) valószínűleg a szokásosnál magasabb lesz, 

b) valószínűleg a szokásosnál alacsonyabb lesz, 

c) a tavaszi fagynak nyáron már nem lehet hatása az árakra. 

6. Melyik EU tagállam fővárosa Riga? 

a) Észtország 

b) Lettország 

c) Litvánia 

7. Az alábbi állítások közül válaszd ki az igazakat! 

a) Az üzemanyagok árában többféle adó is van. 

b) A gazdaság szereplői minden adót a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak fizetnek meg. 

c) Aki nem dolgozik, az biztosan nem fizet semmilyen adót. 

d) A lottónyeremény is adóköteles jövedelem. 

e) A gyermekek után járó családi kedvezmény lehetővé teszi, hogy a gyermeket nevelő 

családokba a szülők kevesebb személyi jövedelemadót fizessenek. 

f) Ha egy személyautó 16 évnél öregebb, akkor már nem kell utána gépjárműadót 

fizetni. 

  



III. Logikai feladatok 

1. Sándor és a fia, valamint József és a fia elmentek horgászni. Sándor annyi halat 

fogott, mint a fia, József viszont háromszor annyi halat fogott, mint az ő fia. 

József fiát Benedeknek hívják, és mindannyian együtt 35 halat fogtak. 

Hogy hívják Sándor fiát? 

………………… (József) 

2. Három ember ül egy padon. Fekete úr, Vörös úr, Szőke úr. Fekete úr a 

következőt mondja: Mindhármunknak fekete, vörös vagy szőke haja van, de 

egyikünknek sem olyan színű a haja, mint a neve. Valóban, mondja erre a 

szőke hajú úr. 

Milyen színű haja van Vörös úrnak? 

………………… (szőke) 

3. Négy tehén egy rétet két nap alatt legel le, ha mind a négy tehén napi két órát 

legel. 

Hány nap alatt legelné le a rétet két tehén, ha egyenként napi nyolc órát 

legelnének? 

………………… (1 nap alatt) 

 


