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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. Az aktivitási ráta 
a) a foglalkoztatottak számának és a népesség nagyságának arányát adja meg, 
b) a foglalkoztatottak számának és a munkaképes korú népesség nagyságának arányát 

adja meg, 
c) az aktív népesség és a munkaképes korú népesség nagyságának arányát adja meg, 

d) 
D

SD

N

NN −
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e) Egyik előző válasz sem helyes. 
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3. A pénzkereslet csökken, ha  
a) csökken a jövedelem, 
b) csökken a kamatláb, 
c) csökken az árszínvonal, 
d) csökken a forgalomban lévő pénzmennyiség. 
e) Egyik előző válasz sem helyes. 

 
4. Az IS-görbe meredeksége függ 

a) a fogyasztási hányadtól, 
b) az adókulcstól, 
c) az autonóm beruházástól, 
d) minden másodlagos jövedelemtől. 
e) Egyik előző válasz sem helyes. 

 
5. Keynesi modellben az árupiac endogén eleme 

a) a nominálbér, 
b) a reálbér, 
c) az árszínvonal, 
d) a jövedelem. 
e) Egyik előző válasz sem helyes. 

 
6. Melyik/melyek nem a pénz funkciója/funkciói? 

a) Elszámolási egység funkció. 
b) Fizetőeszköz funkció. 
c) Vagyontartási eszköz funkció. 
d) a) és b). 
e) Az összes felsorolt elem a pénz funkciói közé sorolható. 

 
7. A munka határterméke 

a) az AD-görbe munka szerinti deriváltja, 
b) nő, ha a foglalkoztatottak száma csökken, 
c) profitmaximum esetén egybeesik a nominálbérrel. 
d) Az összes eddigi válasz helyes. 
e) Egyik előző válasz sem helyes. 
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SZÁMÍTÁSI FELADATOK  

8. Egy háromszereplős gazdaságban a következő jövedelemáramlási tételek ismertek. A 
háztartások által realizált tényezőjövedelmek szintje 1500, és a háztartások az államtól 200 
transzferhez is jutnak. A vállalati szektor nem részesül transzferkifizetésben, viszont 600 
egység adó fizet. A háztartás adója 400. A beruházások szintje 1000, a kormányzat 800 
egységet fordít áruvásárlásokra, és a háztartási szektor fogyasztása 1100 egység. Mekkora a 
háztartás megtakarítása? 
 
9-11. Egy keynesiánus gazdaságról ismert, hogy az autonóm fogyasztás 2300, a megtakarítási 
határhajlandóság 0,25. Az állami szektor bevételeit adókból fedezi, méghozzá 100 egységnyi 
autonóm adóból, valamint a mindenkori jövedelem 20%-ának elvonásából; a háztartási 
szektor felé pedig 200 egységnyi jövedelmet juttat a jövedelem újraelosztása során. A 

kormányzati vásárlások mértéke 725. Az autonóm beruházás 900, 50
di

dI −= . A 

reálpénzkínálat nagysága 4000. A pénzkeresleti függvény pedig i5,37Y5,0LD −= . 
  
9. Határozza meg az árupiac egyensúlyát biztosító pontok halmazát! 
 
10. Az áru- és pénzpiac együttes egyensúlya mellett mekkora a pénzkereslet jövedelem 
szerinti rugalmassága? Értelmezze a kapott eredményt! 
 
11. Az áru- és pénzpiac együttes egyensúlya mellett mekkora a megtakarítás nagysága? 
 


