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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. Nem tartozik a fiskális politika eszköze közé 

a) az autonóm adó, 
b) a kötelező tartalékráta, 
c) a transzfer. 
d) Az összes eddigi válasz helyes. 
e) Egyik előző válasz sem helyes. 

 
2. A munkanélküliségi ráta 

a) a munkanélküliek számának és az össznépesség nagyságának arányát adja meg, 
b) a munkanélküliek számának és a munkaképes korú népesség nagyságának arányát 

adja meg, 
c) és a foglalkoztatási ráta összege egységnyi, 

d) 
D

DS

N
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e) Egyik előző válasz sem helyes. 
 
3. A kiadási multiplikátor – amennyiben az állami szektor adófüggvénye zYTT 0 +=  alakú –  
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1

−−
, 

c) 
ĉ1
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d) zĉ . 
e) Egyik előző válasz sem helyes. 
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4. Az LM-görbe 

a) esetében teljesül, hogy D
S

L
P

M = , 

b) minden pontja mögött áru- és pénzpiac együttes egyensúlya áll fenn, 
c) az árszínvonal változásának hatására nem mozdul el. 
d) Az összes eddigi válasz helyes. 
e) Egyik előző válasz sem helyes. 

 
5. A pénzpiac endogén eleme 

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

 
6. A transzfer csökkentése 

a) a fogyasztási függvényt felfelé tolja, 
b) a rendelkezésre álló jövedelmet növeli, 
c) az egyensúlyi jövedelmet nem módosítja, 
d) a fogyasztási hányad növekedéséhez vezet. 
e) Egyik előző válasz sem helyes. 

 
7. Az infláció 

a) közvetlen hatása egy rezsicsökkentésnek, 
b) egyszeri árszínvonalemelkedés, 
c) mögött egy termék áremelkedése húzódik meg, 
d) mértékétől függően beszélhetünk kúszó, vágtató, hiper fajtájáról. 
e) Az összes eddigi válasz helyes. 
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SZÁMÍTÁSI FELADATOK  

8-10. Egy gazdaságról a következő információk ismertek. Az autonóm fogyasztás és az 
autonóm beruházás nagysága egyaránt 450 jövedelemegység. A beruházások 
kamatérzékenysége 24.  Az állami szektor 215 jövedelemegység értékben vásárol az 
árupiacon, és a háztartási szektornak 200 egységnyi ellenszolgáltatás nélküli jövedelmet 
nyújt. Az autonóm adó nagysága 75, az adókulcs 12,5%, és a megtakarítási határhajlandóság 
0,2. A pénzkeresleti függvény i50Y4,0)Y,i(LD −= , a reálpénzmennyiség 800. A 

makrogazdaság rövid távú termelési függvénye  NKY 0= , ahol  tőkeállomány 25 egység. 

8. Ha a kamatláb 11 egység, mekkora jövedelem biztosítja az árupiac egyensúlyát? 
 

9. Az áru- és pénzpiac együttes egyensúlya mellett a munka határtermékének értéke 
(kerekítve)? 
 
10. Az áru- és pénzpiac együttes egyensúlya mellett mekkora a rendelkezésre álló jövedelem? 

 
11. Egy gazdaságban a makrojövedelem  6400, az import értéke 300-zal meghaladja az export 
értékét, a fogyasztás 4500, a beruházás értéke 1700. A költségvetés 250 egységnyi transzfert 
fizet ki a háztartásoknak, miközben az árupiacon is vásárol. A költségvetési deficit értéke 100 
egység.  Egyéb jövedelemáramlások nincsenek. Mennyi a költségvetés által beszedett adó? 


