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NÉV  

NEPTUN-KÓD   

 
A dolgozat két részből áll: Feleletválasztós kérdésekből és Számítási feladatokból. A számítási 
feladatok eredményeit mellékszámításokkal együtt kérjük benyújtani!  
Az értékelés során a feleletválasztásos helyes válaszok 2 pontot érnek, a számításokból 
(komplett és jó megoldás esetén) 12 pont szerezhető. A maximálisan elérhető pontszám 26.  
A dolgozat írása során csak egy db A4-es lap és számológép használható! 45 perc áll 
rendelkezésükre.  
Kérjük, válaszait az alábbi táblázatban tüntessék fel, mert csak az ide átvezetett 
megoldásokat tudjuk értékelni!           

Jó munkát! 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
       

 
A TESZTEK MEGOLDÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ, nyomdai hiba előfordulhat! 
 
FELELETVÁLASZTÁS  
 
1. Adott az alábbi koordinátarendszer, amely egy keynesiánus gazdaság IS- és LM-görbéjét 

tükrözi.  

 

Az ’A’ pontban  
a) az áru- és pénzpiac is túlkeresletes, 
b) az áru- és pénzpiac is túlkínálatos, 
c) az árupiac túlkeresletes, a pénzpiac túlkínálatos, 
d) az árupiac túlkínálatos, a pénzpiac túlkeresletes. 
e) Egyik előző válasz sem helyes. 

 
2. Egy keynesi modellben a munkanélküliség 

a) a tőke növekedésével emelkedik, 
b) a nominálbér nagyságától függ, 

c) 
D

DS

N

NN −
, 

d) értékét az aktuális nominálbér határozza meg. 
e) Egyik előző válasz sem helyes. 
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3. Keynesi pénzpiac számára melyik változó endogén? 
a) Árszínvonal. 
b) Kamatláb. 
c) Nominálbér. 
d) Tőkeállomány. 
e) Egyik előző válasz sem helyes. 

 
4. A transzferjövedelem csökkentésének hatására 

a) az IS-görbe párhuzamosan balra tolódik, 
b) az IS-görbe párhuzamosan jobbra tolódik, 
c) az LM-görbe meredeksége változik, 
d) az IS-görbe meredeksége módosul. 
e) Egyik előző válasz sem helyes. 

 
5. Ha a kamatláb csökken, 

a) a beruházási kereslet csökken – kiszorítási hatás miatt, 
b) a reál pénzkereslet nő – az óvatossági és spekulatív pénztartási szándékból eredően, 
c) a megtakarítások nagysága emelkedik – mivel a megtakarítási függvény pozitív 

meredekségű egyenes. 
d) Az összes eddigi válasz helyes. 
e) Egyik előző válasz sem helyes. 

 

6. Tegyük fel, hogy egy keynesi gazdaságban (szokásos koordinátában) függőleges az AD-
görbe. Ennek háttere mi lehet az alábbiak közül? 

a) Csak autonóm adót szed a kormány, vagyis adókulcs zérus. 
b) A beruházás kamatérzékenysége zérus. 
c) A fogyasztási határhajlandóság 1. 
d) Ezek közül bármelyik érvényessége ezt eredményezi. 
e) A felsoroltaknak együttesen kell fennállnia az említett helyzethez. 

7. Amennyiben a makrogazdasági jövedelem kisebb, mint az árupiaci egyensúlyt biztosító 
jövedelemszint, akkor a következő időszakban  

a) a nem szándékolt árukészletek nőnek, 
b) a nem szándékolt árukészletek csökkennek,  
c) a nem szándékolt árukészletek nem változnak, 
d) az árupiacon túlkínálat alakul ki. 
e) Egyik előző válasz sem helyes. 
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SZÁMÍTÁSI FELADATOK  

8-11. Egy keynesiánus gazdaság autonóm fogyasztása 747,5; az autonóm beruházás pedig 

540. 75,0
dY

dC =  és 5,12
di

dI −= . A kormányzati vásárlások nagysága 350, továbbá a háztartási 

szektor felé áramoltatnak 100 egységnyi transzferjövedelmet; az állami szektornak bevételeit 
az alábbi adófüggvény tükrözi: 450T = . A nominális pénzkínálat 3680, az árszínvonal 2. A 

pénzkeresleti függvény pedig i10Y4,0LD −=  alakú. A termelés technológiai feltételeit az 

KNY =  függvény írja le. A tőke konstans, 2401. A munkakínálat állandó, 10 609. 
 
8. Határozza meg az IS-görbe egyenletét! 
 
9. Mekkora kamatláb mellett lesz egyensúlyban a pénzpiac, ha a jövedelem 5000?  
 
10. Mekkora az áru- és pénzpiac együttes egyensúlyát biztosító kamatláb?  
 
11. Határozza meg a megtakarítási függvény egyenletét! 
 


