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1. Bevezetés a munkagazdaságtanba, alapfogalmak (a munkaerőpiac fogalma, 

specialitásai, szintjei, szereplői, alapfogalmai, munkamegosztás, elosztási rendszerek, 

munkagazdaságtan fogalma)  

Egy fogyasztó x és y termékekre költheti a jövedelmét. Elkölthető jövedelme 10.000 

Ft. Írja fel a költségvetési egyenesének egyenletét az alábbi ábra alapján! 

 
 

2. Életminőség logikája 

Egy fogyasztó preferenciáit az U = 2x2y függvénnyel írhatjuk le. A fogyasztó a két 

termékre összesen 600 egység jövedelmet tud elkölteni. Az x termék ára 10 pénzegység, 

az y ára 25 pénzegység. Mennyi x és y termék optimális elfogyasztott mennyisége? 

 

3. Egyéni kereslet meghatározása (jövedelem- és árváltozás hatása). Hosszú távú 

fogyasztói döntések. 

Egy fogyasztó két időszaki jövedelméről a következő adatok ismertek. Az első évben 

2.000.000 Ft, a másodikban pedig 2.408.000 Ft. A kamatláb nagysága a megfigyelt 

időszakban 12%-os. Írja fel a fogyasztó két időszakra vonatkozó költségvetési 

egyenesének egyenletét! 

 

4. Termelési függvény (additív és multiplikatív formája), termelési tényezők fajtái, azok 

kereslete. 

Egy kétszereplős nemzetgazdaság viszonyait leképező modellben ismertek a 

következők: 

a munkakínálati függvény: LS = 25 x (w/P)2 , a munkakeresleti függvény egyenlete: LD 

= K / (4(w/P)2). A termelési függvény: Y = (K x L)½, a tőkeállomány K = 25600 és 

rögzített. Jelenleg P = 1 árszínvonal mellett a gazdaság áru-, pénz- és munkapiacán 

egyaránt egyensúly van. Határozza meg a nominálbér jelenlegi szintjét és a potenciális 

jövedelem nagyságát! 

 

5. Normatív és pozitív gazdaságtan. 

 

6. Makrogazdasági politika („mágikus négyszög”) 

 



7. Makroökonómia munkagazdaságtani vonatkozásai (árupiac kapcsolata a 

munkapiaccal, fogyasztási kereslet és rendelkezésre álló jövedelem) 

 

8. Munkaerő-kereslet versenypiacon (rövid és hosszú távon) 

A munkaerő határtermék-bevétele egy helyi fűrészmalomban MRPL = 20-0,5L, ahol L 

a dolgozók száma. Ha a fűrésztelepi dolgozók bére óránként 10 dollár, hány dolgozót 

vesz fel a fűrésztelep? 

 

9. Munkaerő-kereslet monopolpiacon és monopszónia esetén 

 

10. Dinamikus és statikus keresleti modellek 

Egészítse ki az alábbi táblázatot! 

  Mezőgazdaság Kereskedelem Építőipar 

Összes létszámnövekmény 10,19 47,73 
 

Összes létszámcsökkenés 16,76 63,18 
 

Átlagos létszám 164,3 
 

110,9 

Bruttó munkahely-teremtés 
   

Bruttó munkahely-rombolás 
 

22,9 
 

Nettó munkahely- teremtés, -rombolás 
  

3 

Munkahely-reallokáció 
  

40,5 

 

11. Bértömegadók és bértámogatások 

Tételezzük fel, hogy az úszómesterek kínálati görbéje Ls=20, az úszómesterek keresleti 

görbéje Ld=100-20W, ahol L az úszómesterek száma, W pedig az órabérük. Rajzolja 

fel a keresleti és kínálati görbét. Majd tételezzük fel, hogy a kormány óránként és 

dolgozónként 1 dollár adót vet ki az úszómestereket alkalmazó vállalatokra. Rajzolja 

meg az új keresleti görbét! 

 

12. Munkaerő-kereslet sajátbér rugalmassága 

Tételezzük fel, hogy a szájhigiénikusok iránti keresleti görbe LD = 5000 – 20W, ahol L 

a szájhigiénikusok száma, W pedig a napi bér. Mekkora a szájhigiénikusok iránti 

kereslet sajátbér-rugalmassága, ha W = 100 dollár/nap? Rugalmas vagy rugalmatlan a 

kereslet ebben a pontban?  

 

13. Munkaerő-kereslet keresztbér rugalmassága 

 

14. Beruházás az emberi tőkébe 

Kovács Viktor egy Miskolc-Tapolcán a szüleivel lakó egyetemi hallgató, aki 2014 

szeptemberében kezdte a turizmus-vendéglátás alapszakot a Miskolci Egyetemen. 2014 

nyarán egy szálloda recepcióján dolgozott Miskolc belvárosában teljes munkaidőben, 



határozatlan időtartamú munkaszerződéssel, ahol havi nettó 55.000 forintot keresett. 

Havonta 30.000 forinttal járul hozzá a lakhatási és étkezési költségekhez otthon. A havi 

összvonalas bérlete 3000 forint. A képzés 6 félév és a költségtérítés mértéke 150.000Ft 

félévente. Végzés után mindenképp Miskolcon szeretne munkát vállalni. Diplomával a 

kezében havi nettó 150.000 forintos kezdő fizetéssel találna munkát Miskolcon. Jegyzetekre 

minden félévben 3000 forintot költ, vizsgadíjakra pedig 2000 forintot. Az időszakban 

érvényes kamatláb 2%. Mennyi Kovács Viktor tanulmányainak összes költsége, ha 

költségtérítéses képzésre jár? Az emberi tőke elmélete alapján milyen esetben dönt a 

tanulmányok folytatása mellett? 
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