
MIKRO- ÉS MAKROÖKONÓMIA        7. 

 

   

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. A munkanélküliségi ráta azt mutatja meg, hogy  

a) a munkaképes korú lakosság hány százaléka nem talál munkát, 
b) az aktív népesség hány százaléka nincs foglalkoztatva, 
c) mekkora a munkanélküliek számának a foglalkoztatottak számához viszonyított 

aránya, 
d) mekkora a munkanélküliek számának és az inaktív népesség számának hányadosa. 
e) Egyik előző válasz sem helyes. 

 
2.  A keynesi modellben a reálbérfüggvény 

a) a reálbért az árszínvonal függvényében fejezi ki, 
b) a tervezett létszámhoz rendeli hozzá a hatékony felhasználást biztosító reálbért, 
c) megmutatja, hogy adott reálbér mellett mekkora a munkakereslet, 
d) a reálbért fejezi ki a nominálbér függvényében. 
e) Egyik előző válasz sem helyes. 

 
3. A pénzkereslet függ 

a) a jövedelemtől, 
b) a nominális kamatlábtól, 
c) az inflációs várakozásoktól. 
d) Az előzőek mindegyikétől. 
e) Egyik előző válasz sem helyes. 

 
4.  Az árszínvonal csökkenése következtében lefelé tolódik 

a) a beruházási függvény, 
b) az LM-görbe, 
c) az aggregált makrokeresleti görbe, 
d) a fogyasztási függvény.      
e) Egyik előző válasz sem helyes. 



MIKRO- ÉS MAKROÖKONÓMIA        7. 

 

   

 
 
5. Az IS-görbe negatív meredekségű, mert 

a) a beruházási kereslet ellentétes irányban változik a kamatlábbal, 
b) a beruházási kereslet arányos a jövedelemváltozással, 
c) a fogyasztási kereslet fordítottan arányos az adókkal, 
d) a kormányzati kiadások csökkentik a magánszektor beruházási keresletét. 
e) Egyik előző válasz sem helyes. 

 
6. Az M2 pénzmennyiség 

a) tartalmazza a teljes jegybankpénz-mennyiséget, 
b) csak azt a jegybankpénz-mennyiséget tartalmazza, amely a kereskedelmi bankok 

jegybanki tartalékát képezi, 
c) csak a bankrendszeren kívüli M0 pénzmennyiséget tartalmazza, 
d) az M0 pénzmennyiség mellett a határidős betéteket is magában foglalja. 
e) Egyik előző válasz sem helyes. 

 
7. A keynesi modellben 

a) nem létezhet szisztematikus munkanélküliség, 
b) a munkakereslet növekedése növeli a nominálbért, 
c) a vállalati szektor határozza meg az árszínvonalat, 
d) a kamatláb a pénzpiac exogén változója. 
e) Egyik előző válasz sem 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. 

A munkakínálat 450 000. 

8. Ha a kamatláb 12 egység, mekkora jövedelem esetén lesz az árupiacon egyensúly? 
 

9. Az áru- és pénzpiac együttes egyensúlya mellett mekkora a pénzkereslet jövedelem szerinti 
rugalmassága? Értelmezze a kapott eredményt! 
 

10. Az áru- és pénzpiac együttes egyensúlya esetén a foglalkoztatási ráta 84,5%. Mekkora a 
munkaképes korú népesség nagysága? 

 
11. Egy négyszereplős gazdaságban az export értéke 100, az importé 200. Az árupiac keresleti 
oldalán a háztartási szektor 3900 egységnyi fogyasztásával jelenik meg, valamint ismert, hogy 
a gazdaság összes megtakarítása 900. Az állami szektor 200 egységnyi deficittel bír, valamint 
háztartásoktól származik 150 egységnyi adóbevétele, ellenkező irányba az állam 50 egységnyi 
transzfert áramoltat. A vállalati szektornak nincs adófizetési kötelezettsége és transzfereket 
sem kap, ennek a szektornak a kiadási oldalán a munkabérek szerepelnek, 4100 értékben. 
Mekkora a makrojövedelem nagysága? 

 


