
 1 

NÉV:………………………..…..                 NEPTUN KÓD:  
 

MINTA 
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A DOLGOZAT 30 FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSBŐL ÁLL. 
MINDEN KÉRDÉSRE CSAK EGY HELYES VÁLASZ VAN, ÉS MINDEN KÉRDÉS 3 PONTOT ÉR. 

A HELYESNEK VÉLT VÁLASZT AZ ALÁBBI MEGOLDÁS-TÁBLÁZATBAN EGYÉRTELMŰEN TÜNTESSE FEL! 
CSAK A MEGOLDÁS-TÁBLÁZATBAN EGYÉRTELMŰEN FELTÜNTETETT HELYES VÁLASZ ÉR PONTOT! 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

               

 
1. Mi nem tartozik a jólét motorjai közé az Acemoglu–Robinson (2013) könyv 3. fejezete 

szerint? 
a) A befogadó piacok.   b) A jó egészségügyi rendszer. 
c) Az oktatás.    d) A technológia. 
 
2. A HDI és Happy Planet Index különbözik abban, hogy… 
a) csak a HDI tartalmazza a vásárlóerő paritáson számított egy főre jutó GNI természetes alapú 
logaritmusát. 
b) csak a HDI tartalmazza a várható élettartam mutatóját. 
c) Mindkét fenti állítás igaz. 
d) Egyik előző állítás sem igaz. 
 
3. Mely szempont szerint térnek el napjaink fejlődő országai a fejlett társaiktól? 
a) A fejlődő országok városainak tudás elszívó hatása (brain drain) magasabb a magasabb 
megtérülési ráta következtében. 
b) A fejlődő országok humántőke-ellátottsága magasabb a vársok informális szektorában. 
c) A fejlődő országok népességének növekedési rátája magasabb. 
d) Mindegyik előző állítás igaz. 
 
4. Melyik város lehet jó példa az úgynevezett „first city bias”-ra? 
a) Sao Paolo.    b) Toronto. 
c) New York.    d) Bangkok. 
 
5. A Világbank 2016-os WDI adatbázisának adatai alapján az alacsony-közepes jövedelmű 

országokban az egy főre jutó átlagos jövedelem szintje… 
a) legalább 1046 dollár.  b) legfeljebb 2050 dollár. 
c) 651 és 2100 dollár közé esik. d) Egyik előző állítás sem igaz. 
 
6. A 2005-ös The Economist „The mountain man and the surgeon” című cikke szerint melyik 

országban él Dr. Kabamba, illetve melyik államban lakik Mr. Banks? 
a) Mexikó, illetve Arizona.  b) Gabon, illetve Ohio. 
c) Etiópia, illetve Utah.  d) Egyik előző állítás sem igaz. 
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7. A lineáris fejlődési elméletek modelljéhez sorolt Harrod–Domar-modell szerint egy ország 
jövedelmének (GDP-jének) növekedési rátája… 

a) akkor nő a leggyorsabban, ha a nemzetgazdasági szintű megtakarítási ráta megegyezik a 
kibocsátás munka szerinti parciális rugalmassági koefficiensével. 
b) növelhető, ha csökken a megtakarítási ráta. 
c) csökken, ha nő a tőke-kibocsátás aránya. 
d) Egyik előző állítás sem igaz. 
 
8. Az Acemoglu–Robinson (2013) könyv 5. fejezete szerint milyen állatok fennmaradt fogaiból 

következtetnek arra a régészek, hogy az Eufrátesz partján jóval ezelőtt letelepedtek az 
emberek, hogy elkezdték volna a mezőgazdasági termelést? 

a) Nyúl. 
b) Kecske. 
c) Gazella. 
d) Jak. 
 
9. Az O-gyűrű megközelítés szerint… 
a) többegyensúlyi helyzet alakul ki a gyermekmunka társadalmi szintű alkalmazását illetően. 
b) az azonos képességű munkások csoportosulása révén létrejövő egyenlőtlenség emelheti a 
társadalmi szintű kibocsátás szintjét. 
c) az eltérő képességű munkások együtt dolgozása révén megvalósuló mérsékelt egyenlőtlenség 
emelheti a társadalmi szintű kibocsátás szintjét. 
d) a fogolydilemma nem eredményez egyértelmű Nash-egyensúlyt. 
 
10.  A szegénység mérőszámai közül melyik adja meg, hogy társadalmi szinten mekkora 

jövedelem szükséges – az összes nemzetközi mérce alapján szegénynek tekintett szegény 
esetén – a szegénységi küszöb szintjére történő felemeléséhez? 

a) A létszámindex. 
b) Az átlagos jövedelmi hiány. 
c) A Foster–Greer–Thorbecke-index. 
d) Egyik előző állítás sem igaz. 
 
11. A Solow-modell szerint az egy főre jutó jövedelem egyensúlyi szintje emelkedik, ha… 
a) csökken a népesség növekedési üteme. 
b) nő a megtakarítási ráta. 
c) Mindkét előző állítás igaz. 
d) Egyik előző állítás sem igaz. 
 
12. Az eredeti Kuznets-görbe… 
a) U-alakú kapcsolatot feltételez a Multidimenziós szegénységi index és a HDI között. 
b) fordított U-alakú kapcsolatot feltételez a Gini–index és a HDI között. 
c) L-alakú kapcsolatot feltételez a teljes termékenységi ráta (TFR) és a HDI között. 
d) Egyik előző állítás sem igaz. 
 
13. Napjainkban az egyes országok jövedelemegyenlőtlenségét mérő Gini-index értéke… 
a) az egyenlő jövedelemeloszlású országok esetén 0–0,25 közé esik. 
b) az egyenlőtlen jövedelemeloszlású országok esetén 0,5–0,7 közé esik. 
c) az egyenlőtlen jövedelemeloszlású országok esetén 0,7–1 közé esik. 
d) az egyenlő jövedelemeloszlású országok esetén 0,8–1 közé esik. 
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14. Az Acemoglu–Robinson (2013) könyv 1. fejezete szerint mi okozza a világban tapasztalható 
egyenlőtlenségeket? 

a) Az egyes országok földrajzi adottságainak különbözőségei. 
b) Az adott ország lakóinak munkamoráljában tapasztalható eltérések. 
c) Az egyes országokban működő intézmények különbözőségei. 
d) Az, hogy a vezetők egyes országokban helyes stratégiát követnek-e. 
 
15. Az ENSZ népesedési előrejelzése szerint… 
a) elképzelhető, hogy 2100-ban a Föld népessége kevesebb lesz a mainál. 
b) elképzelhető, hogy 2100-ban a Föld népessége meghaladja a 16 milliárd főt. 
c) elképzelhető, hogy 2100-ban a Föld népessége 11 milliárd fő lesz. 
d) Mindegyik előző válasz helyes. 
 
16. Az Acemoglu–Robinson (2013) könyv 4. fejezete szerint melyik afrikai országban alakultak ki 

a függetlenség elnyerése után növekedést elősegítő intézmények? 
a) Madagaszkár. 
b) Tanzánia. 
c) Botswana. 
d) Namíbia. 
 
17. A fejlődő országokat a demográfiai átmenet melyik szakasza jellemzi? 
a) A harmadik. 
b) A második. 
c) Az első. 
d) A negyedik. 
 
18. Melyik hamis? 
a) A közös használatú erőforrásokat („közlegelőket”) a hatékony szintnél kevesebbet használják. 
b) Az esőerdők megőrzése globális közjószág. 
c) Afrikában hamar kimerülnek az újonnan művelésbe bevont földek. 
d) Latin-Amerikában hamar kimerülnek az újonnan művelésbe bevont földek. 
 
19. Melyik elméleti modell jellemzi a legújabb fejlődéselméleti megközelítéseket? 
a) A fogolydilemma. 
b) A koordinációs kudarc. 
c) A nemek harca. 
d) Egyik előző állítás sem igaz. 
 
20. Ha az előző évben egy társadalomnak csak a leggazdagabb két kvintilisének jövedelme nőtt 5-

5%-kal, akkor az Ahluwalia–Chenery jóléti mutató (ACWI) értéke… 
a) szegénységi súlyok esetén 0. 
b) egyenlő súlyok esetén 0,05. 
c) a kvintilisek jövedelemarányos súlyozása esetén 10%. 
d) Egyik előző állítás sem igaz. 
 
21. A Harris–Todaro-modell alapján mik egyenlítődnek ki egyensúlyi helyzetben? 
a) A vidéki és a városi reáljövedelem. 

b) A vidéki és a városi várható jövedelem. 

c) A vidéki és a városi termelékenység. 

d) A vidéki és a városi termékenységi ráta. 
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22. Melyik szektorban vannak jelen „kudarcok”? 
a) Piac. 
b) Állam. 
c) Civil társadalom. 
d) Minden előző válasz helyes. 
 
23. Mi nem igaz a mexikói Progresa programra? 
a) Részben feltételes készpénz-támogatásra épül. 
b) Az apák számára juttatják közvetítőkön keresztül. 
c) 2010-re már 29 másik ország vette át részben vagy egészben. 
d) A magasabb évfolyamra járó gyermekek után több pénzhez jut a család. 
 
24. Milyen – a fejlett országokét meghaladó – egyenlőtlenség nem jellemzi a fejlődő országokat? 
a) A fizikai tőke egyenlőtlensége. 
b) A humántőke egyenlőtlensége. 
c) Az egyészségügyi tőke egyenlőtlensége. 
d) Mindhárom fenti egyenlőtlenség jellemző a fejlődő országokra. 
 
25.  Ha Föld népességének növekedési rátája ma 1,75%, akkor a Föld népességének 

megduplázódása jó közelítéssel … év alatt várható. 
a) 40     b) 35 
c) 30     d) Egyik előző állítás sem igaz. 
 
26. A környezeti Kuznets-görbe kapcsolatot mutat… 
a) a környezeti Gini-index és az egy főre jutó GDP között. 
b) a környezetszennyezés szintje és a HDI között. 
c) a környezeti tőke eloszlása és az egy főre jutó GNI természetes alapú logaritmusa között. 
d) Egyik előző állítás sem igaz. 
 
27. Napjainkban a Föld népességének … százaléka lakik városokban. 
a) csaknem 25    b) közel 40 
c) csaknem 50    d) több mint 50 
 
28. Mióta beszélhetünk a fejlődésgazdaságtanról önálló diszciplínaként? 
a) Már Adam Smith is foglalkozott ezzel a kérdéskörrel, tehát 1776 óta. 
b) Az ipari forradalom ideje óta. 
c) Fiatal tudományterületről van szó, csupán körülbelül 50 éves múltja van. 
d) A XX. század eleje óta. 
 
29. Magasabb egy főre jutó GDP mellett alapvetően visszaszorul a mezőgazdaság részesedése… 
a) a GDP-ből, de a munkaerő-felhasználásból nem. 
b) a munkaerő-felhasználásból, de a GDP-ből nem. 
c) a munkaerő-felhasználásból és a GDP-ből is. 
d) Egyik előző válasz sem helyes. 
 
30. Mi nem igaz a fenntartható fejlődési célokra? 
a) 2030-ra tűzték ki ezeket a célokat. 
b) 17 nagyobb célt tartalmaznak. 
c) 232 részcél gyűjteménye. 
d) Minden részcélhoz 1-5 releváns indikátort rendeltek. 


