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ELTECON – 2018-tól angolul! 

LEGYÉL TE IS KÖZGAZDÁSZ! 

 

Az ELTE Társadalomtudományi Karának Közgazdaságtudományi Tanszéke tizedik alkalommal hirdet 
tanulmányi versenyt középiskolások számára. A verseny résztvevői bepillantást nyerhetnek a közgazdászok 
gondolkodásába, módszereibe, így azt is megtudhatják, érdekli-e őket valójában ez a tudományág. (Szerintünk 
igen!) A legjobbak nyereményekkel is gazdagodnak. A versenyre egyéni vagy páros jelentkezéseket (1 vagy 2 fő) 
várunk. 

 

A DÍJAK 

Az első (csapat) 50 000, a második 30 000, a harmadik 20 000 forint értékű díjban részesül. 

A díjazottak nevét feltüntetjük honlapunkon is. 

 

KI PÁLYÁZHAT? 

Olyan tanulók jelentkezését várjuk egyénileg vagy párosan, akik 2019-ben vagy 2020-ban érettségiznek. A 
verseny nyelve angol és magyar. 

 

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI ÉS A ZSŰRI: 

Bármelyik feladat hibátlan és teljes megoldása 10 pontot ér. Az angol nyelven kiadott feladatokra angol nyelvű 
válaszokat kell adni. A zsűri a megoldások eredetiségét, logikus felépítését és az eredmények meggyőző és világos 
ismertetését is vizsgálja. A zsűri az ELTE alkalmazott közgazdaságtan képzésében tanító egyetemi oktatókból és 
az általuk felkért közgazdászokból áll. 

 

HATÁRIDŐK, LEBONYOLITÁS, FORMAI FELTÉTELEK: 

A versenyen résztvevő csapatoknak 2019. február 22-éig regisztrálniuk kell az eltecon@tatk.elte.hu címen. Ez 
mindössze annyit jelent, hogy el kell küldeniük a csapat és a csapat tagjainak nevét, e-mail címét és középiskoláját 
a fenti címre. A regisztráció csak az érdeklődés felmérésére szolgál. 

A megoldott feladatoknak 2019. február 28-áig kell beérkeznie. A dolgozatokat RTF, MSWord vagy PDF 
formátumban ugyanerre az email címre várjuk: 

eltecon@tatk.elte.hu 

A legjobb csapatok szóbeli döntőben mérik össze erejüket 2019 tavaszán, amelyben az írásbeli fordulóhoz 
hasonló feladatokat kell megoldaniuk. A szóbeli fordulóban sem a közgazdasági tárgyi tudást várjuk el, hanem az 
ötletes gondolkodást. 

 

ELÉRHETŐSÉGÜNK: 

Kérdéseket a szervezőkhöz a következő e-mail címen lehet feltenni: eltecon@tatk.elte.hu 

A verseny részletes kiírása megtekinthető az eltecon.hu honlapon. 

A beérkezett levelekre igyekszünk egy-két napon belül reagálni. Önálló munkát várunk, de bármilyen 
értelmezési, tartalmi vagy formai kérdésben szívesen segítünk. 
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Feladatok 

1. Melyik a legnépszerűbb szak az alapképzésben? 

Használd a Felvi.hu 2018-as adatait az egyetemi alapképzésekről! (http://www.felvi.hu) 

a. Melyik 5 szakra jelentkeznek legtöbben?  

b. Melyik 5 szakra volt a legnagyobb a túljelentkezők száma? 

c. Melyik 5 szakra volt a legnagyobb a túljelentkezési arány? 

d. Melyik 5 szakon lesz a legtöbb költségtérítéses hallgató? 

e. A fentiek alapján melyik volt a legnépszerűbb szak 2018-ban Magyarországon? Melyik mutató alapján 
dönthetjük el ezt a kérdést? Miért? 

 

2. Vállalkozni, vagy nem vállalkozni?  

Távoli idős rokona halála után Laci váratlanul örököl egy garázst. A garázshoz nem jár autó: a távoli rokon az 
üres garázst bérbe adta, és havi harmincezer forintot kapott érte. Az eddigi bérlő továbbra is szívesen bérelné a 
garázst változatlan feltételek mellett, de Laci máson töri a fejét: egy kis nyomtató- és fénymásoló-üzemet 
üzemeltetne a garázsban. 

Üzleti terve kidolgozásához a következő információkat gyűjtötte be: 

 A fénymásológépet egymillió forintért tudja megvásárolni. A gép akár tíz évig is elműködik javítás nélkül. 

 Egyszerű fekete-fehér fénymásolásért oldalanként 5 forintot kérhet. Ilyen ár mellett a havi másolási 
igényt (a keresletet) 7000 oldalra becsüli. 

 Színes nyomtatásért és fénymásolásért oldalanként 10 forintot kérhet. Ilyen ár mellett a havi kereslet 
1000 oldal körül alakulhat. 

 Mivel a környéken nincs másik fénymásoló, a kereslet stabil és kiszámítható. 

 A kezdő beruházáshoz (a fénymásológép beszerzéséhez) Lacinak hitelt kell felvennie. Az egymilliós tőkét 
Lacinak a tíz év leteltével egy összegben kell törlesztenie. A bank évi tíz százalék kamatot számít fel a 
hitelért. 
 

a. Megéri-e Lacinak belevágnia az üzletbe? Miért, vagy miért nem? 

b. Megéri-e Lacinak belevágnia az üzletbe akkor, ha a garázs mellett készpénzt is örökölt a távoli rokontól, 
így nem szorul banki hitelre, hanem saját pénzéből is meg tudja venni a fénymásolót? 

 

3. Auctions 

Let us suppose that a special type of Fender Jaguar electric guitar is on offer on the eBay online marketplace. 
Five people (Susan, Juliette, Harry, John and Max) are interested in the product: Susan valuates the guitar 10 000 
USD, Juliette 8000 USD, Harry 6000 USD, John 4000 USD and Max 2000 USD, however, all of them want to 
pay the least amount of money for it. The seller is willing to sell it at any price that is higher than 1000 USD. 
The guitar is intended to be sold within a so called first price sealed bid auction, where each potential buyer submits 
her bid independently to the seller and knows only her or his own bid, that is, the potential buyers do not know 
each other’s bids. After the submission of bids, the highest bidder wins the product and pays her bid to the 
seller. 

a. Let us assume first that all potential buyers know exactly each other’s and the seller’s valuation (but not 
each other’s bid!). Who will have the guitar at the end of the auction and what is revenue realized by the 
seller? Have the potential buyers any incentives not to tell the truth on their valuations? Why or why 
not? 
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b. Let us now assume that the potential buyers know only their own and the seller’s valuation (and also 
their own bid like in the previous question). However, each buyer knows some additional information:  

 the valuation of the 1/5 of the bidders is less than or equal to 2000 USD 

 the valuation of the 2/5 of the bidders is less than or equal to 4000 USD 

 the valuation of the 3/5 of the bidders is less than or equal to 6000 USD 

 the valuation of the 4/5 of the bidders is less than or equal to 8000 USD 

 the valuation of every bidder is less than or equal to 10000 USD. 

c. Under these assumptions have the potential buyers any incentives not to tell the truth on their 
valuations? Why or why not? Who will be the winner of the auction and what is revenue realized by the 
seller? 

d. Let us now assume that the potential buyers have the same information as in the previous question, but 
the auction mechanism is modified such that the highest bidder wins the product again, but she or he 
pays the second highest bid for the seller. Have the potential buyers any incentives to lie on their 
valuations in this situation? Why or why not? Who will be the winner of the auction and what is revenue 
realized by the seller? 

e. Compare the results of the previous question (including truth telling) with the results of an ’ordinary’ (or 
English type) auction, where the bidders know each other’s bid (but do not know each other’s 
valuation)! 

f. Cite some examples for auction like situations where truth telling is important for social reasons. 

 

4. Saving subsidies 

Many countries support the building or purchase of new flats through interest rate subsidies. In such a scheme 
families save some amount of money regularly for a certain period, their saving is subsidized by the government, 
but at the end they have to spend the accumulated wealth for housing purposes.  

Let us suppose that a family can make a regular annual saving of 1200 euros in this scheme. (For simplicity 
assume that the contribution has to be done at the beginning of the year.) The annual interest rate of the 
account is 1%. Moreover, at the end of each saving year, for a maximum of four years, the government gives a 
0.25 euro subsidy for each euro saved by the family within the year, which is accumulated in the account. The 
fixed fee of the account is 20 euros per year, payable at the beginning of the year. 

a. Calculate the accumulated wealth at the end of the fourth year that can be used by the family for housing 
purposes. 

b. Estimate the annual interest rate of a simple savings account (without government subsidies, fees etc.) 
that would give the same accumulated wealth by the fourth year, when the same annual contributions are 
made. 

c. The government gives no subsidy on the contributions after the fourth year. Suppose that a family still 
decides that they continue to save annually 1200 euros in the 5-8. years (interest rates and fees do not 
change). Calculate the accumulated wealth by the end of the eighth year. Estimate the annual interest 
rate of a simple savings account (without subsidies, fees etc.) that would provide roughly the same 
accumulated wealth by the eighth year. Interpret the findings. 


