
 

 

Közgazdaságtan II A csoport 

Röpdolgozat 1 NÉV: 

 Neptun kód: 

Rendelkezésre álló idő: 20 perc. Kizárólag az alábbi válaszlapra átvezetett eredményeket 

értékeljük: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I I I I H I 4% 10 

 

Igaz-hamis (Helyes válasz +1 pont, helytelen válasz -0,5 pont. Nincs válasz: 0 pont.) 

1) A magyar költségvetés nagyságrendileg a GDP 50%-a. 

2) Az aranystandard-rendszerben eleinte a bankjegy csak pénzhelyettesítőként funkcionált. 

3) Amennyiben elfogadjuk, hogy az érték a mennyiségtől függő hasznosság okozza (és minél 

több van valamiből, annál haszontalanabb a számunkra), akkor annál értékesebbek a 

számunkra a dolgok, minél távolabb vagyunk szükségleteink kielégítésétől. 

4) A pénzügyi eszköz olyan eszköz, ami a másik szereplőnél forrás. 

5) A billiárdjátékos nem számol trigonometrikus függvényeket, amikor lő, de attól még jó 

előrejelző modellt kaphatunk a lövésekre egy olyan modellel, ami ezen a feltételezésen 

alapszik. E példa mutatja, hogy a közgazdaságtanban nem a modell feltételezéseit 

teszteljük, hanem az eredményét, ellentétben a fizikával. 

6) A közgazdaságtan alapkérdései a gazdasági növekedés és a gazdasági elosztás kérdése. 

 

Feladatok (2 pont/helyes vállasz, részpont nincs) 

7) Tudjuk, hogy a Rosier-modellel leírható magán-hitelpénzrendszerrel működő gazdaság 

stacioner pályán van, ahol a hitelállomány és pénzállomány aránya 4:1. Mekkora a 

pénzben kifejezett változók növekedési üteme ebben a gazdaságban, ha az éves kamatláb 

6%, mindig mindenki visszafizeti esedékes tartozásait, és a bankok profitjuk 50%-át 

elköltik. 

8) Mekkora a tartalékok nagysága abban a kétszintű bankrendszerben, ahol 10Ft készpénz 

van, a készpénz a teljes pénzmennyiség 5% és a bankok refinanszírozási hitelének és a nem 

banki szereplők hiteleinek aránya 1:10? 

  



 

 

Közgazdaságtan II  B csoport 

Röpdolgozat 1 NÉV: 

 Neptun kód: 

Rendelkezésre álló idő: 20 perc. Kizárólag az alábbi válaszlapra átvezetett eredményeket 

értékeljük: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I I I I I I 12,5% 10 

 

Igaz-hamis (Helyes válasz +1 pont, helytelen válasz -1 pont. Nincs válasz: 0 pont.) 

1) A hitelművelet lényege, hogy pénzügyi eszközzel kell kifizetni. 

2) A jelenlegi pénzrendszerben a pénzteremtésből eredő haszon csekély része az állam 

bevétele. 

3) A kriptovaluta-rendszerben bármely szereplő teremthet kriptovalutát, ami valós 

erőfeszítéshez van kötve. 

4) A pénzmennyiség Magyarországon nagyságrendileg GDP 60%-a, mely az utóbbi néhány 

évben nőtt meg jelentősen erre a szintre. 

5) A kereslet és kínálat törvénye még „tökéletes” piacok mellett sem hozza mindig 

egyensúlyba a keresletet és a kínálatot. 

6) A társadalmi szabály olyan szabály, amit az emberek közös megegyezése hoz létre. 

 

Feladatok (2 pont/helyes vállasz, részpont nincs) 

7) Egy magán-hitelpénzrendszerrel működő gazdaság leírható a Rosier-modellel. Mekkora 

lehet maximálisan a hosszú távon fenntartható kamat ebben a gazdaságban, ha tudjuk, 

hogy a hitelállomány bővülése évről évre 4%, a bankok esedékes követeléseik 4%-át nem 

kapják meg, és a bankok profitjuk 50%-át elköltik. 

8) Mennyi készpénzt tartanak a szereplők abban a gazdaságban, ahol a monetáris bázis 20, 

a pénzmultiplikátor nagysága 5, és a bankok refinanszírozási hitelének és a látra szóló 

betétek aránya 2:9? 


